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כל הזמני
 אשר יש בה
 עת רצו� כגו� , ובפשטות

, שבתות וימי
 טובי
 כול
 כלולי� ביו
 הקדוש פורי

כלול בקבלת התורה , המת� תורה שבשבועות כגו�

ותליית המ� ותענית אסתר הרי חל , באהבה בפורי

כ פסח כלול באור נס "כ ג"וא, ביו
 שני של פסח

וחג הסוכות אשר מהותו הוא השמחה . הפורי

י "כלול בתשובה מאהבה שעשו בנ, ותשובה מאהבה

  .בזמ� נס הפורי

, ר הפורי
ט כלולי
 באו"כל הרגלי
 והיווממילא 
באור הגדול הזה כמו  ֵלאֹורירח
 המרח
 עלינו ונזכה 

לרמז , בימי
 הה
 בזמ� הזה" על הניסי
"שאומרי
 ב
ה את "כי בימי הפורי
 ג
 בזמנינו מתעורר ומאיר הקב


  .האור והניסי
 אשר היו בימי
 הה
 א לנו "א, כיו� שאנו שרויי
 בעול
 ההסתרהא

' א� לעילא בשמי, הזה לחזות בעינינו את הגילוי הגדול
נתעורר אור מרדכי ואסתר אור הגאולה השלימה 

ולימות המשיח כשיסתלק מעמנו , ס"וגילוי גדול עא
ז נוכל לראותו "אזי ג
 בעיני בשר בעוה, ההסתרה
' וראו כל בשר יחדיו כי פי ה"כ "כמש, ולהרגישו

  ".דיבר' ונראהו עי� בעי� כי פי ה"וכתיב , "דיבר
ל ישועות גדולות ונפלאות וככל אפשר לפעוממילא 

נוכל להמשי� , אשר נזכה יותר להזדכ� ולהכי� עצמינו
ולקבל מהאור גדול , ר"עלינו השפעות וניסי
 יותר בגו

הלוואי . כמו בימי
 הה
, בימינו' הנשפע בשמי
 אפי

א
 במקצת ' ואפי, שנזכה להרגיש את אור הפורי

ינו תשובה כבר היינו מקבלי� על, היינו זוכי� להרגישו
י תשובה "וע, ואת התורה מאהבה, שלימה מאהבה

ותורה מאהבה אפשר לראות כי הושפע עלינו אור 

כי בלא האור של פורי
 מרגישי� רק , הגדול של פורי

א� עיקר הפורי
 הוא ', הסובב והטפל המאכלי� וכדו
  .התשובה ותורה מאהבה

חובת הלבבות מביא מחסיד אחד אשר הל� בעל 
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        כי תשאכי תשאכי תשאכי תשאפרשת פרשת פרשת פרשת ווווחג הפורי� חג הפורי� חג הפורי� חג הפורי� 

  ב"ארה -ע"ט קודש פורי� תש"יו
 

בפורי
 אי� , לחשות ועת לדבר עת
, פורי
 עצמו מדבר, צרי� לדבר

אי� ל� דיבור גדול ' ורי
פ'תיבת 
כי פורי
 הוא אור גדול שאי� , מזה

ובו נתק� כל , יכולי
 להשיג כלל

י בתשובה "בו שבו בנ, הענייני

שלימה מאהבה ובו קיבלו את 
  .התורה בשלימות באהבה

 'ב' המש בעמ

תנא כיו� שנפל פור בחודש  :)מגילה יג(איתא 
אדר שמח המ� שמחה גדולה אמר נפל לי פור 
בירח שמת בו משה ולא היה יודע שבשבעה 

  .כ"ע, מת ובשבעה באדר נולד באדר
מה ששמח שנפל בחודש שמת בו משה ל "וי

והרי יו
 שמת בו צדיק הוי יומא דהילולא 
וזכותו של הצדיק מתעורר להג� על ישראל 

  . כ לשמחה מה זו עושה"וא
לו ' וכי מהיכ� שידע שבו ביו
 נסתלק היועוד 

  .לידע שבאותו יו
 נולד
וע מה הכוונה על זה הדר� דהנה ידואפשר 

שער ' בטעמי המנהגי� בש� ס' עי(שאיתא 
אדר יומא דהילולא ' ההבדל בי� ז )יששכר

ג בעומר יומא "דמשה רעיא מהימנא לבי� ל
אדר הוי תענית ' דיו
 ז, י"דהילולא דרשב

והטע
 , ג בעומר הוי יו
 שמחה"צדיקי
 ובל
דאיתא דבימי אבלו של משה נשתכחו הרבה 

חסרו� לתורה והיה  .)תמורה לז' עי(הלכות 
י ביו
 שעלה "אבל אצל רשב, בהסתלקותו

ונתעלה לשמי מרומי
 גילה סודות התורה 
, )האזינו' פ(ק "בזוה' וצוה לכתוב גנזי נסתרות עי

  .והוי ביו
 הזה הוספת אור התורה
ג בעומר "אדר הוי תענית צדיקי
 ובל' בזכ "וע

  .יו
 שמחה
לכ� שמח בראותו כי נפל הפור בחודש ז "ולפי
כי בחודש הזה מת משה ושאני הילולא  אדר
ל כי עת הסתלקותו "משאר הילולא כנ' דילי

, י שכחת התורה"שדא נרגא בעת לידתו ע
מ "אול
 לא ידע כי ביו
 זה נולד הכוונה עפ

לטובתו אד
 למד  )יג, קהלת א(דאיתא במדרש 
אד
 למד תורה ולא ' שאילו הי, תורה ושוכח

, שני
 מתעסק בתורה שתי
 שלוש' שכחה הי
משגיח בה ' וחוזר ומתעסק במלאכתו ולא הי

  , לעול
 כל ימיו
מתו� שלמד אד
 תורה ושוכחה אינו אלא 

מבואר , כ"ע, ת"מזיז ואינו מזיע את עצמו מד
מדברי המדרש שהשכחה בדברי תורה היא 

  .חלק מטוב התורה שעל ידי כ� הוגה בה תמיד
יבא טוב ויקבל טוב מטוב  :)מנחות נג(ואיתא 

ותרא ' ה דכתי"יבא טוב זה משה רבע, י
לטוב
ויקבל טוב זו תורה דכתיב כי , אותו כי טוב הוא

  .ש"עיי' לקח טוב נתתי לכ
 וכו
מ "מ, א, שביו
 זה מת והוי חסרו� בתורהולכ! 

הלא ביו
 זה נולד ואז החל להתנוצ- אור 
שהנחילנו שבא טוב ויקבל טוב זו ' תורתינו הק

ב שבתורה והרי אמרנו שחלק מהטו, תורה
כ מה שנשתכחו "א, היא ששוכחי� מה שלמד

לטובתינו ' ההלכות בימי אבלו של משה הי
' כ נתייגע להחזיר
 לידע אות
 וכדאי"שעי

כ החזיר� עתניאל ב� קנז "אעפ )תמורה ש�(
כ כל זה היא חלק מטוב "וא, בפלפולו
ולכ� אי� כל חסרו� בגרעו� בשכחה , שבתורה

ול
 ונותר בעת הסתלקות משה מ� הע' שהי
רק המעליותא שבו ביו
 נולד משה הטוב 

  .'ז מתעורר וכו"ועי, וקיבל הטוב
מתעורר זכות משה רעיא מהימנא להג� כ "וע

' היטיבה ה' על טובי
 אלו ישראל וכתי
 
 )ב"ו והוספות בתשע"פורי� תשנ(. )ש�(לטובי

אמר לה
 כי מתבייש הוא לפחד מדבר זולת מהבורא 
 עד שקשה, ואמנ
 השגה זו גבוהה היא מאוד. ש"ית

א� מכל דבר עלינו ללמוד לנו מוסר , לאומרו ולהבינו
  ת בדרגה "בפשטות להתעלות ולבקש יראת השי

  .נוראה זו
ת לא נתיירא "מרדכי הצדיק מרוב יראתו את השיכ "ג

על א, , ומסר נפשו לא להשתחוות, מהמ� הרשע
שביכולת המ� הרשע העמלקי להרוג את מרדכי 

כי , נגד לכ�ג
 אחשוורוש הרשע לא היה מת, הצדיק
ל "כ שונא ישראל היה כמובא בחז"הרי אחשוורוש ג

חרי- ' תל וא' ד לשניי
 שהיה א"משל למה .)מגילה יג(
כ� המ� , י חבירו"אשר כל אחד משלי
 את חסרונו ע

 
ואחשוורוש שניה
 היו שונאי ישראל ורצו להשמיד
, א� בסייעתא מ� שמיא לא איסתייעא לה
, ו"ח

  ש לדרוש ולבקש טובתואחשוורוש הוצר� לדרו
  .ע
 ישראל 
ל שהיו "מובא בחז, "לא יכרע ולא ישתחוהכי דומר"

והמ� הרשע לא השגיח , שניה
 מהלכי
 בראשי הגדוד

והוכרח למכור , ברשלנותו להשאיר אוכל כדי מחיית


ובעת אשר המ� עבר , עצמו לעבד למרדכי תמורת לח
היה מרדכי מראה לו את שטר המכר , בשער המל�

ומה שקנה עבד קנה רבו וכל עושרו ורוב , תלעבדו
שרצה לתת ' קניניו אשר כבר היו לו אז כמבואר בגמ

הכל שיי� למרדכי , לאחשוורוש עשרת אלפי ככר כס,
ומזה לבדו נתפחד , ואי� ראוי שישתחוה האדו� לעבדו

וכל זה איננו "כדכתיב במגילה שאמר לזרש אשתו , המ�
י היהודי עומד שוה לי בעת אשר אני רואה את מרדכ

  ."בשער המל ולא ק� ולא זע
המ� סיפר לזרש אשתו וכל אוהביו את גודל והנה 

ורק מרדכי היהודי הוא אשר אינו , עושרו ורוב כבודו
יעשו ע" גבוה " אוהביוויעצו אותו אשתו ו, מכבדו

כ בעת אשר שב לביתו אבל "ואח', וכו "חמישי� אמה
א� מזרע "וזרש אשתו  חכמיואמרו לו , וחפוי ראש

וצרי� ביאור דמתחילה נאמר , "'וכו היהודי� מרדכי
כ "ל אמרו על זה דג"וחז, כ נכתב חכמיו"אוהביו ואח

מ "א� מ, לחכ
 יחשב, נכרי אשר יאמר דברי חכמה
ל דאותה אהבה היתה אהבה התלויה "ואפש, ב"עדיי� צ

ומקורב למלכות וגדול ' ובעת אשר המ� חשוב הי, בדבר
א� מיד כאשר , אוהביוליו והיו התקרבו א, בעשירות

כי לא אהבוהו אות
 , חכמיונקראו , התחיל לנפול

  גליו� זה מוקדש
המנורה , רבי ומורי, המקובל הדגול, לכבוד ולעילוי נשמת

  אשר מסר נפשו למענ�, עמוד צלותהו� דישראל, הטהורה
  מיימו�מיימו�מיימו�מיימו�ל ב� רבי "זצוק � פר�� פר�� פר�� פר�ניסיניסיניסיניסיהגאו� הצדיק רבי 

  נזדכ� ביסורי� קשי� ומרי� ונסתלק נתעלה ואשר 
  �"אחרו� דתיקו� השובבי יו� - ֹכח שבט דהאי שתא

  זכותו יג� עלינו ועל כל ישראל
===  

  א"י תלמידו היקר שיבלחט"הונצח ונודב ע
  א"שליט שיע בלוישיע בלוישיע בלוישיע בלוי' ח ר"ידידינו הרה

 ב"ארה - בארא פארק

� והנה הגיעו ליער בשיירה בדר
ונתייראו בני , גדול ומסוכ�


והחסיד , השיירה להיכנס ש
הזה לא התיירא והל� לעבור 

כששאלוהו בני , דר� אותו יער
השיירה הא
 לא מתפחד 

, מהסכנות וההיזקי
 ביער ההוא
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  לי מחזיק ברכהלכהאחדות ממילא יזכו 
  .שועה שלימהולי 

ומרדכי ', ה התחנ� לעילא בשמי"רבינו עמשה 
ז זכו לגאולה "ז ועי"הצדיק התפלל למטה בעוה

' בני ישראל שבו בתשובה שלימה וצמו ג. השלימה

ומרדכי מסר את , וג
 הט, התענו ולא אכלו, ימי


ובאמצע ראו תלמידיו את המ� , שיעורו כבכל יו

 חרדההרשע מתקרב אל הבית מדרש ונתמלא לב ,

א� , ואמרו לרב
 כי הנה המ� הרשע בא להורגו
מרדכי לא שת ליבו לזה כלל והמשי� למסור את 

המ� הרשע נכנס חפוי ראש , קמיצה' שיעורו בהל
, אז ראו תלמידיו, ד והמתי� עד אשר יסיי
"לביהמ


והבינו כי רב
 , שאי� להמ� כבר הכוח להרע לה
כי איזה המ� שאל למרד, יודע ומבי� את אשר יעשה

אמר המ� , וענה לו בהלכות קמיצה, עני� הוא לומד
קומ- אחד שלכ
 דחה למרחוק עשרת אלפי
 ככר 

וביקשו לקיי
 ציווי המל� כי יביאו בגדי , כס, שלי
א� מרדכי ', מלכות וסוס אשר רכב עליו המל� וכו

הצדיק רצה להכניע את המ� אשר הוא העמלק 
המל� ולרכוב לכ� אמר כי אי� ללבוש בגדי , האמיתי

  .על סוסו בלבוש שק באמצע תענית
המלכה שלחה וסגרה את כל המספרות ובתי ואסתר 

והוכרח המ� עצמו לספר את מרדכי , המרחצאות
כ "ג
 אח, ולשמש כבל� ולהסיק את בית המרח-

אמר , לבוש מרדכי בגדי המלכות' בעת אשר הי
להמ� כי כיו� שהוא שרוי בתענית אי� בכוחו לעלות 

והמ� הרשע הוכרח לית� למרדכי לעלות , סעל הסו
והמ� , ובעלותו בעט בו מרדכי ועלה על הסוס, עליו

ככה יעשה לאיש אשר המל "הכריז לפני מרדכי 
  ".חפ" ביקרו
כיו� , ה"תצוה אי� כתוב שמו של משה רבעבפרשת 

לכ� בפרשה , שהוא ביקש וא
 אי� מחני נא מספר�
צרי�  'ולכאו, וה לא הוזכר שמוצאחת פרשת ת

הרי משה רבינו במסירות נפשו עבור כלל , להבי�
ל מי אשר חטא לי אותו "ה א"והקב, ישראל אמר כ�

, ובגודל אהבת ישראל רצה רק בטובת
, אמחה
ה ייבטלו אל, "במדרש שאמר משה רבע' כדאי

, ב ולא תינזק ציפרניו של אחד מישראל"משה וכיו
איככה אוכל וראיתי "וכמו שאמרה אסתר המלכה 

ואפשר לומר כי במחיית ש
 , "אובד! מולדתיב
תצוה נתהווה רעש גדול בכל העולמות ' ה מפ"מרע

ז כול
 התעוררו "ועי, מדוע ועל מה נמחה שמו
ומשפיע בזה לדורות , לבקש עבור טובת כלל ישראל

ומאיר לכל העולמות לבקש זכות על , בכל זמ� וזמ�
ה התחנ� "איתא במדרש כמובא לעיל כי מרע, י"בנ
  ז זכו לתשובה"ועי, למעלה ומרדכי למטהמ
  .ולגאולה שלימה 

' יזכנו והוא לבדו ימחה שמו של עמלק כדאית "השי
ה אי� אנו יכולי� למחות "י להקב"במדרש אמרו בנ

, ז אשר אנו שרויי
 בגלות"ובפרט בזה, ש
 עמלק
ה את
 תקראו לפני פרשת מחיית "אמר לה
 הקב

' וממי, הואנוכי אמחנו למעל, עמלק זכור למטה
ואז יושל
 שמו של , ימחה שמו למעלה ומטה

' המלוכה והי' ה ויהא הכסא של
 ויקויי
 כי לה"הקב
  אחד' ה' למל� על כל האר- ביו
 ההוא היה' ה

  .ש"רשעי
 עמלקי
 ימ 
י לא הבינו הנהגת "ל דכמה מבנ"בחזמובא 

, מרדכי הצדיק אשר לא השתחווה להמ� הרשע
, והוא מקו
 פיקוח נפש, וסברו דמכניס
 לסכנה


כי , א� מרדכי הצדיק לא שת ליבו אליה
ולהכניע עצמו לאחר זולת הבורא  התבייש לפחד

המ� הרשע נחשב אצל . ל"ש כאותו חסיד הנ"ית
ל דהמ� הרשע "ואיתא בחז, מרדכי כאשפה

ז וג
 התלבש וסיבב "העמלקי החשיב עצמו לע
וכל אלו אשר השתחוו לו השתחוו , ז"עצמו בע

רק מרדכי הצדיק בגודל יראת , ז ולעמלק"לע
ני
 הש
 שלו לא התחכ
 לבקש היתרי
 ואופ

אלא כיו� דבפשטות הדברי
 , להשתחוות להמ�
  לפיכ� לא כרע בר� לפני , אי� לכרוע לפניו

  .ז העמלקי"הע
הצדיק ואסתר המלכה גמרו והשלימו את מרדכי 

לתק� את הפג
 , עמלק בימי
 הה
-מחיית המ�
של זקנ
 שאול המל� אשר לא הכרית את אגג 

כ "אח, מזרע עמלק אשר ממנו יצא המ� הרשע
ר נגזרה הגזירה להשמיד את זרע בעת אש

מרדכי הצדיק האמיתי הוא היה אוהב , ישראל

ויצא לזעוק , ישראל האמיתי ומסר נפשו עבור

, לעורר את ישראל בתשובה, זעקה גדולה ומרה
 י"ג
 ציוה על אסתר המלכה למסור נפשה על בנ

י "ואמנ
 בסופו של דבר ע, במגילת אסתר' כדאי
  נעשה לה
 י ו"מסירות נפש
 נושעו בנ


  .נס הפורי
, גדול ליהודי� ורצוי לרוב אחיופ "ל עה"בחזאיתא 

כ� לרוב אחיו משו
 דפירשו ממנו מקצת 
והתעסק , סנהדרי� כיו� שנעשה משנה למל�

כ מדוע "ע א"א� צ, י ג
 בגשמיות"לטובת בנ
דמשמע , "וגדול ליהודי
"ברישא דקרא נכתב 


 אלא צרי� לפרש, לכל היהודי
 ולא רק לרוב
ונשאר הצדיק האמיתי וגדול ' דבאמת מרדכי הי

בשוה ' וגאונותו וגדלותו בכוח התורה הי, שבדור

א� לא , ובאמת היה גדול לכל היהודי
, כמקוד

י השיגו וידעו עוצ
 גדולתו ולא הבינו "כל בנ
לכ� פרשו ממנו מקצת , דרכי עבודתו בקודש

כי לא הבינו , סנהדרי� והיה רצוי רק לרוב אחיו
סתרות דרכי עבודתו בקודש אשר כל זיע את נ

  וניע היו ביחודי
 וכוונות גדולות 

  .עמוקי
 ונסתרי

*  

היהודי ברוב אהבתו לכלל ישראל היה מרדכי 
ויתכ� , דורש טוב לעמו ודובר שלו� לכל זרעו

טוב לע
 ישראל ָדַרש כי , לבאר בדר� רמז
כי א
 רוצי
 , להיות דובר שלו
, ולימד
 דעת

 
צרי� לדבר , ג"טובי
 וישועות ברולזכות לחיי
כמו שאמרו , א מישראל"בשלומו ובטובתו של כ

ה כלי מחזיק ברכה אלא "ל לא ראה הקב"חז
י האחדות ושלו
 בי� "וע, השלו
 ונתנו לישראל

טּוב ז יהא טוב לעמו ויזכו לכל "בני ישראל עי
לתיקו� השל
 ולגאולה , ולכל הישועות וטֹוב

  .ק"שלימה בבני� ביהמ
ק "שבני� ביהמ ח"החפ בש
 "שדיברנו כמ כמו

הגאולה השלימה ותיקו� השל
 יהא בשעה אחת 

  . של אחדות ואהבת חינ

ק מר! רבינו דוד מלעלוב "ק קוה"הרהוכמאמר 
ל כנוס את כל "שאמרה אסתר למרדכי  א"זיע

י "וע, י יחדיו"כי תחילה יתאספו בנ, "היהודי�

  .ושמו אחד 
ישפיע עלינו בימי
 הה
 בזמ� הזה תשובה ת "השי

ויעשו כול
 אגודה אחת לעשות , שלימה מאהבה

ל עלינו התורה ונקיי
 ונקב, רצונ� בלבב של

קיימו וקיבלו עליה
 ועל , ומצוות באהבה וברצו�
כל "ומובא מצדיקי
 כי בפורי
 , זרע
 לכל הדורות

ר ביו
 "הכל אפשר לפעול בגו, "הפושט יד נותני� לו

  .הפורי
פורי
 , שגב יו
 הפורי
 אפשר להארי� הרבהבגודל 


ולכ� כל , הוא בחינת ימות המשיח בזמ� תיקו� השל
בטילי� חו- מפורי
 כי הוא שוה לימות  המועדי�
ל דהתורה "ל הנ"בפשטות הפירוש למאמר חז, המשיח

אני מאמי� באמונה שלימה שזאת התורה , היא נצחיות
כ לא יתכ� שיתבטלו "וא', לא תהא מוחלפת וכו


, וההסבר בפשטות, ויש בזה הרבה אופני
, המועדי
ת א� כלפי אור הגדול של ימו, דכל המועדי
 ימשיכו

וכמו בפני , המשיח לא ירגישו בה
 כנר בפני אבוקה
ובזמני
 אלו לא יהא היכר , השמש שהכל בטל אליו

  .כ אז"ורק בפורי
 מגודל אורו יכירו וירגישו ג, מיוחד
על אבר�  ק האמרי יוס' מספינקא"מהרהעובדא מובא 

דפסח היה אפו, ' ט ב"אשר אחר ליל הסדר ביו' עובד ה
נפל בדעתו , ולא רצה לשכב ללו�באור גדול מליל הסדר 

דפסח הוא זמ� סעודת אסתר לכ� יקרא ' דכיו� דביו
 ב
וכ� עשה וקרא באש קודש שהיה שרוי בו , מגילת אסתר

אחר שסיי
 נתגלתה אליו נשמה , את מגילת אסתר
כי היתה נמצאת בעול
 אשר , להודות לו על שתיקנה

 א� רק בפורי
 נפתח, יכולי� להתק� בו תיקו� גדול
וביו
 הפורי
 מקבלי� אלפי
 ורבבות , השער לתיקו�


והרבה שני
 אשר הנשמה ממתנת , נשמות את תיקונ

והחליט להמתי� , לתיקונה ולא הספיקה ביו
 הפורי

י את המגילה ולא "י השער עד יו
 הפורי
 שיקראו בנ"ע
והנה נתעורר בפתע רעש , לסור מש
 עד אשר תתוק�

ז קיבלה תיקונה ולא דחוה "יוע, כי קוראי� המגילה, גדול
כי נשמתו נתקנה בקריאת המגילה של אותו , מג� עד�

אמנ
 אי� לנו השגה בעולמות העליוני
 , ש"אבר� יר
ותלמידיו הסבירו כי אותו . והכל א� לסבר את האוז�

ומזה למדי� כמה גדול אור . אבר� היה האמרי יוס, עצמו
ני א
 קורי� אותה בכל זמ' אשר אפי, מגילת אסתר


  .השנה נתעורר מזה אור הפורי
שנשמע ונתבשר , יעזור וישפיע הכל לטובת "השי
י וכל בני ישראל "וישמח לבבות הנשברי
 מבנ, ט"בשו

יונה על בני ישראל וישגיח בשמירה על, בכללות ופרטות
וישפיע אור הפורי
 , בכל מקו
 שה
ל ו"י ובחו"בא

, לפרנסה טובה בהרחבה גדולה ובניק, ג"עלינו ברו
, א"תורה וגדולה במק, ר"עשירות גדולה ומופלגת בגו

, ובריאות, רפואות, ר"חיי בני אריכי ומזוני רויחי בגו
ק "ובני� ביהמ, ר"ישועות ושמחות שלימות בגו, ברכות

  .תיכ, מיד אוי, אזיס� אופ� אוי, אייביג
*  

רבונו : ע"זי מהקדושת לוי מברדיטשובהניגו� הידוע על 
אי� לנו השגה בדבריו , מאכ� א בייטשל עול
 מיר ויל� 

, מהו עיסקת החליפי�, וצרי� להבי� מהו א בייט' הק
וליב
 , י משתדלי� ומתעצמי� בתשובה"ויתכ� לומר דבנ


ומלאי
 עגמת נפש , שבור ונדכא מעוונות ופשעי
  .ת"ויוצא לב
 לשוב בתשובה שלימה אל השי, מהעבר
ע "זי ר רב'כוונת ההייליגע זיסע בארדיטשובעוזהו 

, בזה נעשה בייט, שבעבודה קשה בשברו� לב גדול כל כ�
ועבור שברו� לב , להחליפו בסליחה מחילה וכפרה

ותשובה גדולה זה המלא מכאוב העובר על הבעל 
לא רק הסליחה מחילה , תשובה זוכי� לחשבו� גדול

  .וכפרה אלא ג
 יצרפו עמו בני חיי ומזוני
התורה בלת וק, יזכנו לתשובה שלימה מאהבהת "השי

פסח שמח ותמידי כשר , פורי
 שמח, מאהבה
 .בשמחה בואו לפניו ברננה' עבדו את ה, ושמח



 

 

 

 ג

 ג

יומא  -א"ק מר! רבינו אלעזר מנדל מלעלוב זיע"הרה
  ז אדר"דהילולא ט

 אלעזר רבי ק"הרה ר"אדמו ק מר�"מכ עובדא מובא
 פע
, ע"זי מלעלוב משה רבי ר"אדמו ק"כ ב� מנדל
 חיי� נפתלי 'ק ר"הרה הגיע ובאמצע, לנו
 עצמו הניח
 בזריזות' הי בקודש דרכו אשר ע"זי יקוב'מדז אדלר

 רשות לשאול מבלי משכבו לחדר מיד ונכנס, גדולה

 רבי ק"הרה של שנתו על והסתכל ז"ע מהגבאי

 ר"אדמו ק"כ בקו
 כ"אח, לדרכו והל� מנדל אלעזר
 לראות כא�' הי יקובער'הדז כי ידעתי ,אמר ע"זי

 בידו והנס רגליו עד מראשו בחנתיו אני א� ולהסתכל
 לו להזיק יכול' הי כ� אלמלא כי לגמרי נקי שכולו

 רשות ללא להיכנס בזריזות התנהגותו על ידההקפ
 רבי עליו הקפיד לא נקיותו ומשו
 משכבו לחדר

  .ע"זי מנדל אלעזר
שינתו של רבינו אלעזר  דרגת גודל את אנו רואי� ובזה

 הטובי
 ותפילותינו תורתינו אשר והלוואי מנדל
  .שינתו למעלת יגיעו ביותר
 ישבער' ר שמו נקרא בקודש משמשו כי מסופר עוד

, וחלוש צנו
' והי גדולה במסירות ושימשו געריש
 עד בלכתו עליו להיסמ�' הי  מ"הראמ ק"הרה ודר�
 להימנע ממנו ביקשה געריש בערש' ר של אמו אשר
 ואמו למשכב נפל זמ� לאחר, חולשתו מפני מכ�

 הנה מ"הראמ לה אמר רחמי
 עליו לבקש הגיעה
 סכימהה ואז, מי על ונסמ� נשע� מי ומבינה את רואה

 בזה כי לבריאותו חזר ואמנ
 עליו שיסמ� כבר
  . וכח לבריאות שמירה לו השפיע
 לסעוד געריש בערש' ר הספיק לא כ"יו בערב פע�

 עליו וקשתה חלוש' הי ולכ� כ"ליו עצמו ולהכי�
 מהקופסת להריח מ"הראמ לו נת� ,מאד התענית
 אחר שסעד כמו שבע הרגיש ומיד שלו טאביק
  .גדולה סעודה
 השגה לנו אי� הצדיקי
 של בטאביק ג
 כי הנה

 כמו מר� הקודמי
 אמת צדיקי בכל אשר והעיקר
 עלינו רק השגה לנו אי�' הקדו ויותלמיד ט"הבעש

 ובשלמות בפשטות שלימה באמונה בה
 להאמי�
 יאמינו ב� ג
, עבדו ובמשה' בד ויאמינו כדכתיב

  . יסובבנו חסד' בד הבוטח, לעול

 אשר ע"זי מ"הרמ ר"אדמו מר�ק "כ מזקיני ידוע ג�
 הגיעו מ"הראמ של מר� נאכט הוואכט בליל כי סיפר

 משה רבי ר מר�"אדמו אביו אל צדיקי
 שלשה
 בשמ
 הנולד הר� ש
 לקרוא לבקשו ע"זי מלעלוב

 מנדל רבי מנח� ק"הרה ה
 הלא הסכי
 מה
 ולשני
 א� ע"ענסק זי'מליז אלעזר רבי ק"והרה ע"זי מרימנוב

 כי דייק מ"והרמ, שמו הזכיר לא ולכ� רצה לא לאחד
 יקראו ששמ
 רצו שצדיקי
 נשמתו גדולת רואי� בזה
  .עליו
 עד היו
 כדת מ"הראמ שתה מר� הפורי
 מימי באחד

 בעריש'ר גבאו, לחדרו להכניסו והוכרחו שנחלש כדי
 שלומו לבדוק הדלת ופתח לשלומו דאג ל"הנ געריש

 ומקטורנ ומעש� כסאו על יושב מ"הראמ והנה
 מועט בזמ� האי� מאד והתפלא' הק בעניניו ומתעסק

 מ"הראמ לו אמר, עליו היי� השפעת כלל ניכר לא כ"כ
, השכרות להוריד אפשר בו אשר אחד יחוד יש כי

 הגמרא דברי בזה ביאר מ"הרמ ק מר� רבינו"והרה
' ד פחד כלומר מפיגו פחד קשה יי� .)בבא בתרא י(


 הש
 ביראת 
גבוהי בייחודי
 עסקו אשר והצדיקי
  .מיינ
 נתפכחו מיד

 אשר הה
 בימי
 ל"ז אדלר משה ר"ממהר שמעתי

 

 

 לבית מר� מגיעי
 והיו גדולה היתה העניות
 כהוג� מלובש היו לא אשר ומי לסעוד מ"הראמ

 בטרוניא באה ה"ע והרבנית ממלבושיו הלבישו
  .ז"ע השגיח לא הוא א� כ"ע

 מפע
 דרכו' הי ע"זי מצאנז הדברי חיי�ק "הרה

 שהתרחש מה לומר הסדר ליל לאחר ,בפע

 היו
 כי אמר אחת ופע
 העליוני
 בעולמות
 הליל את מירושלי
 מנדל אלעזר' ר ק"הרה עשה

  .ביותר הגבוה הסדר
 ש"הרדצ ר"אדמו וכ� מר� מ"הראמ ר"אדמומר! 
 ליד חברו� ק"בעיה הרבה זמני
 לשהות נהגו

 הקדושי
 האבות מנוחת מקו
 המכפלה מערת
 ופע
, תשרי אלול ימי הנוראי
 מי
בי ובפרט

 יכולי� אי� כי אמר בחזרתו לירושלי
 נסיעתו לפני
 את לו נתנו לא עוד' הק האבות כי לחזור עדיי�
 בדר� אמר מהגבאי
 אחד, לחזור שלומ
 ברכת

 כבר אשר לחמורי
 זה לומר צרי� כי בדיחותא

  בירושלי
  להסיע
 למחוז חפצ
 הזמינו

  .א"ק תובב"עיה
 להתפלל נהג )מעריב ג� ואולי( המנחה תפילת
 שעות כמה בתפילתו והתעכב המערבי בכותל
 אשר אחת אב� על והראה. ויחודיו כוונותיו בגודל

 לנו ואי�, צדקינו משיח ביאת התגלות יתחיל בו
  .הקדושי
 בדבריו השגה
 ליל ובמעריב שבת בקבלת, במנחה ק"בערש
 בזמני
 כי ואמר המערבי בכותל התפלל שבת

 אחד רצה פע
 .'הק האבות ש
 נמצאי
 ואל
 מ"הראמ לו מר� אמר המכפלה למערת לנסוע
 אז כי ק"ש בליל המערבי הכותל אל שיבוא


עלינו  וישפיע יג� זכותו. ש
' הק האבות נמצאי
  .ג"ברו לטוב הכל
  

 השקל ממחצית ימעיט לא והדל ירבה לא העשיר
  )טו, ל(נפשותיכ�  על לכפר' ד תרומת את לתת
 תרומה להוסי, יוכל המרבה לא מדוע הלכאור

 יחשוב שלא דמרמז ואפשר, ליבו בנדיבות
 רק יותר וחשוב גדול הוא בעשירותו כי העשיר

 חשוב אחד וכל והדל העני הוא שווה ת"השי אצל
 ממנו גדול הוא ואי� יחיד ב� מאשר יותר ואהוב
 שאי� כיו� בדעתו יעלה לא העני וכ�, כספו בגלל

 לימדנו לכ� כלל בו בי�מתחש אי� כלו
 לו
 עשיר זה אשר והסיבה, שווי� שניה� כי ק"התורה
 התיקוני
 סדר הוא כ� כי מפני ה
 עני והשני

 כידוע שונה' הי קודמי
 בגלגולי
 כי ואפשר

  ,  מצדיקי
 מעשי
 כל וג
 העגל מעשי על לכפר' הי המשכ� ותרומת
 ותפילה כ"כמש מכפרי� ה
 וחסד הצדקה

 ונתנו, הגזירה רוע את רי�מעבי וצדקה ותשובה
 שלימה וכפרה למחילה ולזכות, נפשו כופר איש

 לכ� ואחדות רוח ושפלות ענווה ע
 רק ה

  .והעשיר העני שווי� היו התרומות
 שלימה בתשובה לשוב גדולה התחזקות הוא לכ!

 רק ה"הקב אצל דחוי הוא כי בדעתו יחשוב שלא
 ושומע אליו ויורד אוהבו ע"רבוש כי ישמח

 מנשק וכביכול ולשמחו לחזקו לקרבו ריולדב

 בפסוק כמרומז ולתפילותיה
 ישראל לבני
 דודי� טובי
 כי פיהו מנשיקות ישקני .)ש"שה(

 בלא סו, אי� עד הוא לבניו הבורא אהבת כי. מיי�
 לשוב צרי� בתשובה השב לכ� .כלל השגה

 ת"השי כי וביטחו� באמונה והתחזקות בשמחה
  . וירוממו וישמחו לתוותפי לתשובתו ישמע וודאי
 המשכ� ובני� המשכ� בתרומת מרמז אשר וזה

 ענווה ע
 רק הוא העגל עוו� על מכפר הוא אשר
 לבני� זכו באמת ובזה ואחדות רוח ושפלות
  .א"בב ק"ביהמ לבני� נזכה ז"ועי המשכ�

 לא בעשירות נתברכו אשר לאלו לימוד הוא ג�
 עצמ
 ולהשפיל האחרי
 על בעשר
 להתגאות

 לאביוני
 ולהשפיע ולחזק
 לקרב
 י
לעני

 ולב� ל"חז שדרשו כמו יפות פני
 בסבר מעשר


 יותר לחבירו שיניי
 המלבי� גדול מחלב שיניי
 הוא י"בנ את ולחזק לשמח כי חלב ממשקהו

  , שיי� אשר ביותר הגדולה והזכות המצווה
 גדולה שמחה אי� כי ע"זי '� הק"ברמב כדאיתא

 ויתומי
 עניי
 לב חכלשמ ה"הקב לפני ומפוארה

 עיקר כי להלכה נפסק וכ� ואומללי
 ואביוני
 וכל, לאביוני
 מתנות הוא פורי
 מצוות חשיבות

 זהב של במשקל מדוייק 
"ברמב ותיבה מילה
 דברי רק ולא 
"ברמב מפורשת הלכה והוא

 הלכה ספר ג
 הוא 
"הרמב ספר אמנ
, חסידות

 מוסי, 
"והרמב ,בחסידות וגדוש מלא וג
 על שורה ק"השכינה כי לשכינה דומה כ� עושהוה

  . ולשמח
 לעודד
 והרצוצי
 השבורי
 נפשות
 לה
 ולית� העניי
 לכבד יראו העשירי
 לכ!

 רק הוא וכספ
 עושר
 כל כי ויידעו בשמחה
 ביד
 להשאיר לה
 יסייע ת"והשי אצל
 מופקד
  .נשברי
 לבבות ולשמח וחסד צדקה י"וע העושר
 כי ולזרע
 לה
 העושר להשאיר ישפיע ת"השי

 על המרח
 כל, לו מודדי� מודד שאד
 במדה
 יזכור א"וכ ,השמיי
 מ� עליו מרחמי� הבריות
 העשירי
 ,לחבירו פני
 להסביר עצמו להרגיל


 ,ל"כנ ת"השי אצל שווי� שניה
 כי ,לאביוני
  .שונה' הי הקודמי
 בגלגולי
 אשר ואפשר

 וידע ראה אשר אמת מצדיקי' מא מאמר יש ג�
 ראה כי וסיפר, ועתיד הווה עבר הגלגולי
 כל

 אחריו בניו והשאיר עולמו לבית נפטר אשר עשיר

  , כמותו עשירי

 עליו נגזרו בגלגול ז"לעוה לרדת הוצר� עשיר אותו
 הא
 הגיעה פע
 ודלה' עניי במשפחה וולדילה

 ערכו אשר שמחה לסעודת' עני מתו� זה ובנה

 מתנהג הב� כי ראו והנה ל"הנ הגביר בני אות
 ואמו המסובי� בראש לשבת ורצה משונה באופ�

 ש
 ישב שלא כדי בושתה מפני בחזקה החזיקתו

  .גירשו ב"בעה וג
ובקש  הכל וידע ראה ש
' הי אשר הזה והצדיק 

 הצליח לא כי ,לראות הכח ממנו משמיא כי יטלו
 לנו א"וא אביה
 את מגרשי
 בני
 האי� לראות
  . יקוני
הת וסדר הגלגולי
 סדר לדעת
 וכל הפורי
 וימי אדר חודש עלינו ישפיע ת"השי


  . ובשלמות בכשרות בבריאות בתמידות הזמני
 ונשמע לנעשה יחד כולנו שנזכה יעזור ת"השי

 לתשובה באהבה באמת ברצו� התורה קבלת
 שמחה עלינו וישפיע ובאהבה באמת שלמה

 מרוב לבב ובטוב בשמחה והמצוות התורה בקיו

 התורה בהתמדת ונתרומ
 להנתע וכולנו כל

        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש
  א"פרשת כי תשא תשע

 א"תובבק צפת "בעיה

 'ד' המש בעמ
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 לאד
 חונ� אתה, ח"וגמ טובות ומידות ש"ירא
 אחינו את ולחזק לשמח דעת שנשכיל דעת

 ללבבות ובפרט אליו עצמינו ולהשפיל י"בנ

 כי אמר ע"זי מצאנז חיי� רבי ק"הרה, הנשברי

 א,' וכדו מעשירי
 ג
 מכלו
 מתפעל אי� הוא

 . שברנ לב מאשר חו- ,לו הראוי כפי א"כ שכבד

 שמא בפחד התמלא שבור אד
 אליו שנכנס ובעת
 יגמול לא שמא או לרוחו' יהי לא אשר דבר יאמר

   יחזקו ולא רצונו כפי וחסד צדקה עמו
  , כראוי וישמחו

יכול דבר  נשבר בלב פוגעי� ו"ח א
 כי צדיקי
 שאמרו כמו
 מרובה טובה ומדה, ובבא בזה עצו
 לחורב� לגרו
 זה

 גדולי� לישועות זוכי� אחרי
 לשמח י"ע מחלב שיני
 ולב�
 בני עמ� לבבות לשמח לנו יעזור ת"השי .ובבא בזה ביותר

 י"שבא י"בנ על עליונה בשמירה ישמור ת"השי ,ישראל

 י"בנ לבבות וישמח שה
 מקו
 ובכל ל"ובחו

 רוח שפלות ענווה עלינו וישפיע השבורי
 ולבבותיה

 הש
 יראת, הש
 אהבת, ישראל אהבת ואחדות
 ואריכי רויחי ומזוני  חיי בני י"לבנ וית� התורה אהבתו

 מופלגת עשירות בנקל גדולה בהרחבה פרנסה, ר"בגו
 שלמות רפואות, אחד במקו
 וגדולה תורה, ר"בגו

 ברכות, בשלמות בריאות הגו, ורפואת הנפש רפואת
 בבני� שלמה גאולה בשלמות ר"בגו שמחות ישועות

.          אייביג אוי, אי� ופ�א זיס� א אוי, יעצט שוי� ק"ביהמ

        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש
  א"צפת תובב - א"כי תשא תשע

 'ג' המש� מעמ

        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש
  ~ א"פורי� קט! תשע~ 

  באר" ישראל

ע כי יש זמני
 גבוהי
 מאוד "זי� "חידושי הרימובא מה
עד שאי� לנו השגה בה
 כלל אשר נתנוהו לכלל ישראל 

וצדיקי
 אמרו כי , החופהכגו� יו
 , א� אי� יודעי
 לנצלו
אבל ', הג
 שניצלו את יו
 חופת
 והעבירו
 בעבודת ה


היו מתאמצי
 , א
 ידעו אז את עוצ
 קדושת היו

א� יו
 החופה נית� לנערי
 אשר , הרבה יותר בעבודת


  .עדיי� אי� לה
 הדעת האמיתית להבי� גודל היו
ובאור , יו
 הפורי
 הוא גבוה מאוד בקדושתוג� 

ואז אי� דעת , ג
 ביו
 זה שותי
 בו לשוכרה, בוהמושפע 
  .ושכל להבי� את קדושתו

וודאי הוא לא על אלו ששותי
 בכוונה בהכוונה אמנ� 
ובשמחה כדי להתרומ
 ולהתעלות בקבלת התורה 

ט כי בפורי
 הדר "והמצוות ולשוב בתשובה ומעש
  .וזוכי� לבקש כל מאי דבעי, קיבלוה מאהבה

נת שתיית
 להעביר הזמ� הכוונה מאלו אשר כוורק 
, כ בשינה ומתו� כ� באי
 לידי הקאה"בשכרות ואח



 בד"הרי' על אלו התכוו� החי, ושוב יושני" 
ק שה
מבזבזי
 יו
 גדול וקדוש זה ואינ
 מביני
 גודל מצוות 

' וה
 בבחי, הפורי
 ועוצ
 היו
 המסוגל לפעול כל טוב
  .איזהו שוטה המאבד מה שנותני� לו

א� בחודש אדר יש , ו מעלתו המיוחדתחודש יש לכל 
אשר השמחה , אי� בכל החודשי
 מעלה יחודית אשר

פ על "אלא משפיע לכה, ט פורי
 אשר בו"רק ביו אינה
וכל מי , "משנכנס אדר מרבי� בשמחה", החודש כולו

ששכל בקדקדו יכול ליטול את השפעת פורי
 כל השנה 
י ולפנ, פורי
 הוא זמ� קבלת התורה באהבה. כולה

, ת איתא כי כל החולי
 אשר בישראל נתרפאו"קבלה

וג
 ברוחניות , והיו אז בעשירות גדולה משלל מצריי

, "ויח� ש
 ישראל כאיש אחד בלב אחד"דכתיב 
  .ג"הרי שהיו בשלימות בנחת והרחבה ברו, באחדות

ת הוא עת רצו� גדול להשפעה גדולה "זמ� קבלה כ "א
  .ר"בשפע רב בגו

י כ כ"והוא מרמז ג, אדר' ברי� אלא חועיבור אי� מעבשנת 
ושמחה צריכה להיות , אדר הוא חודש השמחה


  .בכפליי
א בשמחה "תחת אשר לא עבדת את ה"' ק כ"בתוה 

אשר ' ז בספרי מוסר אפי"דייקו ע, "ובטוב לבב מרוב כל
כ הוא גודל חיוב "כ, ל"בשמחה ובטו' עבדת א� זה לא הי

אשר הוא  לכ� בשנת העיבור מעברי� אדר, השמחה
לרמז כי שמחה הוא חיוב בכפליי
 , חודש השמחה

  .ת"לעבודת השי
משנכנס אדר מרבי� : פירש החוזה מלובלי!ק "הרה

משנכנס אב , שמחה י"היינו מרבי� הקדושה ע, בשמחה
, כ יש כפליי
 לשמחה"א, י שמחה"ממעטי� הטומאה ע

על א, שאירעו בו מאורעות קשות , ג
 באדר ג
 באב
ממילא רואי
 אנו , צרי� לשמוח ג
 אז ז"עכ, לישראל

ו לא "א� ח, גודל החיוב בכפליי
 לשמחה אמיתית
פורי
 . אלא רק אידישע חסידישע שמחה', הוללות וכדו

י העבודה בפורי
 קט� "ע, קט� הוא הכנה לפורי
 גדול

  .כבר קל יותר לפעול בפורי
 גדול
החודש אשר נהפ� לה
 מיגו� " )אסתר(במגילה נאמר 

ב דבכל הימי
 טובי
 לא נאמר "צ' ולכאו, "לשמחה
רק הימי
 טובי
 עצמ
 יש בה
 , "החודש"לשו� 
ג "וג
 שהרי פורי
 עצמו רק י, ורק כא� בפורי
, שמחה

כי אז רצו אוייבי היהודי
 , ד הימי
 שנהפכו לשמחה"וי

ט ובה
 הרגו היהודי
 את "וה
 נהפכו ליו, להשמיד

". זכר עמלקתמחה את "ש "המ� הרשע והעמלקי
 ימ
א� עיקר השמחה , אמנ
 ההשפעה היא על כל החודש

  .היתה רק בזמני
 אלו
ל כי בזמני
 אלו קיבלו התורה מאהבה "אפשובפשטות 

, האור הגדול אשר שיי�, והגיעו לדרגות הגבוהות ביותר
כמובא בספרי
 , ב"והוא אור ממשי� בחינת אור עוה


  .ב"דעוהכי הוא אור , כל המועדי� בטילי� חו- מפורי
דהרי זאת התורה לא , ל זה"צרי� להבי� מאמר חזאמנ� 

, ש"תהא מוחלפת ולא תהא תורה אחרת מאת הבוית
וצדיקי
 פירשו על זה אשר , ואי� שיי� שיתבטלו

ל כי "א� רצ, תורת
 תורת אמת ואי� הכוונה שיתבטלו
כ "כי נגד אור ימות המשיח יאיר כ, יהיו כנר בפני אבוקה
ט מגודל אורות של "את אור היו עד אשר לא ירגישו

  .ימות המשיח
 ימות המשיח ' כ בבחי"אור יו
 הפורי
 הוא גדול כא

בטל בפני האור יממילא הוא לא י, ב"ובחינת חיי עוה
, והוא עצמו האור הגדול דימות המשיח, דימות המשיח

י תשובה מאהבה "וע, כי הוא זמ� תשובה מאהבה
  .זדונות נעשו לו כזכויות

ש כל ימיו "ב כי הצדיק גדול אשר עובד בירא"צ' ולכאו
, שב מאהבה זכויותיו פחותי� מ� הרשע הגדול אשר

 
אמנ
 אמרו צדיקי
 כי הבעלי תשובה אמיתיי
 ה
הצדיקי
 אשר ליב
 נשבר ושרוי בתשובה שלימה 


 על ההשגה, גאו!' רבינו סעדיכתשובת , מיו
 ליו
גה כי כיו� שנתרוממו ונתעלו והגיעו להש, הקודמת

נתחרטו ושבו בשלימות על שעבדו את , גבוהה יותר
  ,ת בהשגה נמוכה יותר"השי
 כי הצדיק העובד , ההסבר לזדונות נעשו לו כזכויותא

ורגל לניסיונות א הלא ידע ול, את בוראו כל ימיו

ת צרי� לעבור ניסיונות "א� הבע, הגדולי
 והקשי

לקדושה וטהרה , גדולי
 וקשי
 כדי לחזור למוטב
ולשבר עצמו לגמרי ביגיעה אמיתית , תיי
אמי

ונמצא כי באש , ולהתגבר באש קודש על אש הטומאה
קודש
 מהפכי� את אש הטומאה לאש קודש ומעלי� 

כי , נמצא כי זדונות נהפכו לזכויות' ממי, אותו לקדושה
  .העוונות עצמ
 נהפכו לקדושה ולזכויות - הזדונות

א הזמ� זמ� פורי
 אשר הדר קיבלוה מאהבה הולכ! 

כי בו שבו בתשובה שלימה והפכו הזדונות , הגדול ביותר
ת עומדי� אי� צדיקי
 גמורי� "ובמקו
 אשר בע, לזכויות

והבעלי תשובה האמיתיי
 ה
 הצדיקי
 , יכולי� לעמוד
בתשובת  .גאו�' שר שבי� בתשובת רבינו סעדיא

הצדיקי
 אי� לנו השגה כלל והלוואי שהמצוות והזכויות 
ישוה לאשר נחשב עבירות אצל הצדיקי
 שלנו ידמה ו


ענסק 'אלימל מליז' ק הרבי ר"הרהוידוע על  .האמיתיי
כששב מתשלי� בנהר ראה , בעל הנוע
 אלימל� ע"זי

ע הול� "זינפתלי מרופשי" ' ק ר"הרהאת תלמידו 

, א להיכ� הול�"שאלו הרבי ר, למקו
 ששב רבו מש

 צ מרופשי- כי הוא הול� לאסו, את"אמר לו רנ
  .ועבירות של רבו אשר למצוות יחשב לה

לעניינינו כי אור גדול וגבוה כזה משפיע על כל נחזור 
החודש להרבות בו בשמחה כי הוא אור תשובה 

  .לאהבה
כי אמנ
 חודש אדר מתחילה היה , אפשר להסבירעוד 

לכ� בחר בו המ� להשמיד להרוג , חודש קשה לישראל
ובזה ראה כי , באדר מת משה' והמ� ידע כי בז, ולאבד

י "י הפכו החודש לרחמי
 ע"ובנ, הוא חודש קשה
  .תשובה מאהבה

החודש אשר נהפ� לה
 מיגו� "מדוייק בפסוק וזה 
כי כל החודש כולו נהפ� לחסד רחמי
 , "לשמחה

  .ולשמחה
כ "באדר ג' ל שהמ� לא ידע כי בז"מרומז הוא בדברי חזוג� 

להפו� את י "ל שאותו רשע לא ידע בכוח עמ"רצ, נולד משה
כל החודש ולתלות ביו
 שנולד בו משה אשר הוא שמחה 

כ� הפכו את חודש , מהימנא' גדולה שנולד בו משה רבינו רעי
  .אדר לימי שמחה

יסייע בידינו לא להיות איזהו שוטה המאבד מה ת "השי
ויתגלה , להבי� ולדעת לנצל ימי
 גבוהי
 אלו, שנותני� לו

ה
 מיגו� לשמחה בהתגלות גדולה החודש אשר נהפ� ל
וכ� מסיי
 , ויהיו ימי משתה ושמחה תמיד, ומאבל ליו
 טוב

כ בחינה "והוא ג, "וטוב לב משתה תמיד" א"הרמרבינו 
להשכיל ליקח אור ושמחת ימי הפורי
 לכל השנה ואור 

  .ר"ת מאהבה המשפיע על כל השנה בגו"קבלה
פירשו צדיקי
 כי בפורי
 אפשר , הפושט יד נותני
 לוכל 

  .ג"וכל הפושט יד נותני� לו ברו, ל כל טובלפעו
ונזכה כולנו יחד לתשובה , ישפיע עלינו הכל לטובת "השי

ת בשלימות ברצו� "לקבלה, אמיתית מאהבה בתמידות
, ונתעלה ונתרומ
 בקיו
 התורה והמצוות באהבה, מאהבה

ויהיו ימי , ט"וימי
 אלו יהפכו מיגו� לשמחה ומאבל ליו
י
 קט� והגדול ישפיעו עלינו וזכות הפור, מידשמחה ת

ירח
 , א במאי דבעי"ר כ"שניוושע ישועות שלימות בגו
להשפיע עלינו אור הפורי
 אשר , י"המרח
 ישמור עלי ועכ

בימי
 הה
 בזמ� "צדיקי
 ' כמו שפי, נשפע בכל שנה ושנה
  .שאור הימי
 הה
 נשפע בזמ� הזה, "הזה
עליונה י שמירה "וישמור כ, ישמח לבבות הנשברי
ת "השי


, וית� חיי בני ומזוני ופרנסה גדולה בניקל, בכל מקו
 שה
וישועה , שמחות,ישועות, רפואות הנפש והגו,, א"ג במק"תו

ק שוי� יעצט אוי, א "שלימה וגאולה שלימה בבני� ביהמ
  .זיסע אופ� אוי, אייביג

  

 .לא יעבור ויל� יו� הפורי� לבטלה להבל ולריקחס ושלו� ש לבו
 ."א יהיו נבטלי�וימי הפורי� ל" )לשבת זכור(בפיוט  ואה� וכ

 .ק"עכד
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        בגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיא
 

  קצרהמתולדותיו ב

מרן רבינו ' נולד בפולין לאביו הק' הקרבינו 

ולאמו הצדקת מרת רבקה , א"משה מלעלוב זיע

, ע"מפשיסחא זי' ק היהודי הק"רחל בת הרה

, ז כאשר כרעה ללדת אותו"היה זה בשנת תקפ

נתארכו עליה ציריה ביותר , בנה השלישי

בעלה רבינו משה , והיתה מקשה בלדתה

ם בעבורה שיגיח התפלל מאוד והרבה בתחנוני

באמצע הלילה נרדם , הולד במהרה לזה העולם

זה : "לזמן קצר ומיד נתעורר ואמר למקורביו

ובשעה , עתה נתגלה לי שזה הולד הוא בן

צדיקי עולם וביקשו ' שהייתי יושן באו אלי ג

ממני שאת שמו של הרך הנולד לי אקרא על 

לשניים מהם הבטחתי ולכן גם אגלה את , שמם

ק "ק רבי אלעזר בן הרה"ד היה הרהאח, שמותם

ק "ענסק והשני הוא הרה'אלימלך מליז' הרבי ר

לבקשתם , ע"רבי מנחם מנדל מרימנוב זי

מיאנתי ולכן ' נעתרתי אבל לבקשת הצדיק הג

  .'לא אומר את שמו הק

כמה שעות ולחדר מרן רבינו משה פרצו לאחר 

בני משפחתו השמחים ובישרוהו בברכת מזל 

ויקרא את שמו בישראל , לו טוב כי בן נולד

  .אלעזר מנחם מענדיל

  

  הקדושהעבודתו 

היה רבינו לאבותיו הקדושים כשתי  דומה

בכל הליכותיו וגינוני הקדושה , טיפות מים

היה אוהב ישראל , כמוהו כמלאך עליון, שלו

ותרן מופלג בכבוד גופו וממונו ונכנע , גדול

היה ענוותן ושפל ברך , אפילו בפני כל ילד

וראה , בו תמיד שבור בתוכו קרוע ומורתחכשל

אך כל זה לא , את עצמו כפחות שבבני ירושלים

בא לו בירושה אלא יגע יגיעות עד אין סוף 

זה היה מנת , משחר נעוריו עד יומו האחרון

  .חלקו כל ימי חייו

אל ' ת הגיע רבינו הק"שבעבודת השיבהפלגה 

הברכה על , מחוזות בלתי ידועים ומושגים

ידיים הנאמרת לרוב בחטף ובחפזון נטילת 

יושב היה על ! היתה אורכת לו שעה תמימה

כסאו ומייחד יחודים בסילודין בשעת הברכה 

, כשהוא מופשט כליל מן הסביבה הקרובה

ומרחף בעולמות עליונים ואינו בעלמא דהדין 

  .כלל

  

  הקדושהתפילתו 

שבפיו של מרן רבינו הוא פרשה בפני כוחו 

תפילותיו היו , לימודעצמה והיא צריכה 

נשמעות בקול אדיר וחזק ויותר משהן נשמעות 

רבינו היה שרוי בכל תפילה , הריהם נראות

כל , בהתלהבות שהכל יש בה מלבד שיעור

מי כמוך וגם קצבה אין ' עצמותיו תאמרנה ה

פ כוונות "להם שהרי רבינו ערך תפילתו ע

ל וכל תפילה ארכה אצלו שעות רבות "האריז

תה נושקת בסמוכה לה ולא עוד וכמעט שהי

  .אלא שלרבינו נוספה תאווה על תאוותו

כאייל תערוג נפשי על אפיקי "הפסוק על 

כי תערוג לשון תאווה ' י הק"אומר רש" מים

הבית ק "אמר על כך הרה, ואין לו שום דמיון

כי האין לו דמיון קאי על  אהרן מקארלין

כך מרן רבינו , התאווה שלתאווה זו אין דמיון

רבי אלעזר מנדל נתייחדה לו תאווה משל 

חובב , עצמו שאין הכל מכירין בטבעה

  , תפילות הוא עד מעבר לתפיסת אנוש

  

באחת מנסיעותיו חברונה אל  שהיהומעשה 

קברי האבות ועמד באחד מבתי כנסיות 

לתפילת מעריב ומשמשו שומר לו כד נאים 

התפילה כדרכו של רבינו , פורתא על המפתן

וש וארבע שעות בהתלהבות ארכה לו של

, שאין לה גבולין ובדביקות שאין לה קיצין

, חצות כבר מאחוריו, עמוק לתוך הלילה

אשמורת שלישית בפתח ועודו עומד ומתפלל 

בחינת אברהם שהוא מרא דהאי אתרא 

והנה אי שם בשעות הקטנות של , בצלותיה

סיים רבינו , ליל זה שדומה ולא יסתיים לעולם

הירש גיירש את תפילתו ' רלרווחת משמשו 

מעריב כבר , ופנה אליו כי עוד הלילה גדול

אפשר להתפלל תפילה של נדבה ועד , גמרנו

שהמשמש המנומנם והנבוך הספיק להתאושש 

כבר היה רבינו שקוע בעיצומה של , מתדהמתו

תפילה רביעית אם לכבוד המקום אם לכבוד 

הזמן ובוודאי לכבוד קונו עד שהאיר המזרח 

  .וןשבחבר

  

  נפשבמסירות 

אחת בעמדו יחידי אל פני שריד מקדשנו  פעם

ורק הוא שם והשכינה ההומיה כיונה והנה 

הגיח ערבי מן הסלאמס של שכונת המוגרבים 

, ונבוט עב קדקוק בידו שמידי עשו היא

כשנפשו בשאלתו למצוא יאהודי כדי להכותו 

משראה את , למען תשבע נפשו המרצחת שבו

עומד בפינתו ומפלח  רבינו אלעזר מנדל

שהנה טרף קל , רקיעים בתפילתו אורו עיניו

בדילוגין שיש בהם מחדות , נקרה לפניו

הרציחה האופפת כל ישותו קיפץ אל מקום 

כבודו של מרן רבינו והכהו אפיים על גוו 

מרחוק ניצב יהודי נחבא אל , שנתן להורגים

כליו מפחד הרוצח הערבי ולתדהמתו רבינו 

ורק לאחר שסיים תפילתו  ,לא חל ולא זע

שמע את אותו יהודי נרעש ומתמה כל כולו 

ואנכי לא ידעתי כלל , על שתיקתו של רבינו

, על המעשה והיאך אגיב על מה שלא אדע

משבדק רבינו את איבריו התברר כי גוו הוכה 

  .מכה רבה והוא זב דם וחבורתו תופחת

שסלחן גדול לא היה רבינו לפורעים  אלא

לו ליהודי שפגעו בו בני עולה  או, ישמעאלים

אלו ואו לו לאותו פורע ערבי שפגע בו רבן 

  .של ישראל רבי אלעזר מנדל

, הקדוש נוהג היה רבינו ללכת אל הכותל יחףביום 

אחד מאותם זדים ערביים שהם סמוכים ורואים לדרך 

היורדת אלי הרחבה הצרה של הכותל שביבי שופכין 

מתוך שנסתכל  ,משכונת המוגרבים משתפכים אליה

הוא פיזר מבעוד יום , אל מנהג זה של רבינו ידע

, שברי זכוכית אבני קלע וברקנין אל המשעול

הגיע ' מזימתו של אותו רשע עלתה בידו ורבינו הק

אל הכותל המערבי כשרגליו פצועות ומקורעות והן 

לביתו שברובע זימן רבינו לביתו בשובו . זבות דם

תם שניתנה כמובן על מנין יהודים וביקש את הסכמ

אתר כי ישמעאלי אכזר זה יפח את רוחו ועד שלא 

יצא היום הקדוש כבר הוציאו את הפגר מבין חומות 

  .ירושלים

, זו שהם שונאים לנו באלו הימים ובזה הזמן שנאה

מעיקר יסודה היא השנאה שירדה לעולם בהר סיני 

ושישמעאל אביהם חידש בה כשבא לצחק ביצחק 

ועם שהמשטמה , ל"רציחה כבחז באותו משחק של

טבועה ושזורה בנפשם המזוהמה וכל ישמעאל 

שנולד הריהו בא לכאן ושנאתו בידו הרי הם 

מוסיפים עליה ציצים ופרחים ומשרישים בכל שרץ 

  , ושקץ את האיבה והשנאה לבני ברית

  

שאירע בבר ישמעאל שקץ קטן אחד ששנאתו מעשה ו

טרא שבבית יצא לגזוז, מה עשה, בערה בו להשחית

אבותיו שבעליה היה והטיל מימיו הרחובה בשעה 

רבינו הפטיר . הלך אל הכותל המערבי' שרבינו הק

, בלשון ערבית השגור רק על פיו' שוך שוך'לעברו 

אמר והלך לדרכו והשקץ נותר , לאמר המשך המשך

עד שנפח נפשו הטמאה עם ... ועודו עומד ומקלח

  .קלוחו

שכידוע נוהג היה , תמנסיעותיו לעיר האבובאחת 

, רבינו להדרים ארבע פעמים בתקופת השנה לחברון

אירע והרכב הערבי החל מלגלג על הנהגות הקודש 

אך לפתע החלה , רבינו לא השיבו דבר, של רבינו

אותו רשע ערבי בראותו עד , בטנו להכאיבו מרות

היכן הדברים מגיעים לא היה בוש להרבות בבכי 

סוף דבר , נו את המות הזהותחינה לרבינו שיסיר ממ

, נענה רבינו ליללותיו הגועות וגואות של אותו ערבי

כמובן בכפוף להתחייבות השגורה שלא ירע כל ימיו 

  .ליהודים

הכותל המערבי לא היה זז עד שנטל רשות ומן 

להפרד עיתים יעמוד אצל מקום השכינה שעות רבות 

ולמשמשו שאזר עוז לאחר פקיעת הסבלנות הסביר 

בנסיעתו חברונה , כותל אינו נותן ברכת הפרידהכי ה

והימים ימי מריבה וחרב ומלחמה והדרכים בחזקת 

סכנה נתלוו עמו ולוויתו שלושה חיילים טורקיים על 

מדיהם ונשקם למשמר מליסטים ומחיות רעות בדרך 

כשהגיעה השיירה למחוז חפצה נפרדו , אפרתה

 אמר מרן רבינו אילו יודעים הייתם מי, לשלום

  .המלוים שלכם לא הייתם נוהגים בשיויון נפש

בלכתו ברחובה של עיר הצביע על אבן אחת ופעם 

  .שהיתה בירושלים ואמר כי עליה יתגלה המשיח

תיקונים תיקן בירושלים והם נהוגים בבתי  רבים

  אחד מן המפורסמים , אנשי ירושלים עד ליום הזה
 'ו' המש בעמ
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        בגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיא
        'ה' המש� מעמ

 

  שתיקן רבינוההיינגלייכטער 

הוא ההינגלייכטער הנודע ' רבינו הקבתיקוני 

ס "ובביהח, בשערים התלוי בבתי כנסיות בירושלים

ולבוש הקאפטן הזהוב הירושלמי , דלעלוב בעולם

פ הסוד שלא יראה "לאחר שתיקן בו כמה תיקונים ע

מה ראה רבינו , כיצד נתגלגלו הדברים[. כהערביים

על ככה פרשה היא בפני עצמה ועוד חזון למועד 

  ].ל"ואכמ

י פעם בשנת בצורת אחת היה נצרך רבינו כ מסופר

למים לנטילת ידיים וכיוצא באלה צרכים ' הק

ואז הכריז כי כל מי שיביא לו מים , שאינם נדחים

שמע על כך ערבי אחד שהיה , יזכה לאריכות ימים

דר בשכנות מקום והביא מהיכן שהביא וידוע שהוא 

  .זכה בזכות ברכת רבינו לחיות מאה ועשר שנים

  

  חסידיו ישמוררגלי 

צדיק אינו רק זה שפועל ישועות : "היה אומר הוא

אלא זה שאחד מחסידיו מצוי , ותפילותיו נשמעות

במרחק כמה פרסאות והרבי חש שהלז עומד לפגום 

, בדבר מה והוא משמר רגלי חסידיו לבל יפגום

זהו , ואותו חסיד קם בבוקר ולא ידע בשכבו ובקומו 

  ".רבי

אמר בשם זקינו א "ק זיע"ר רביה"ק אדמו"כמרן 

ואל הזקנים אמר שבו לנו "שפירש הפסוק ' רבינו הק

כי משה רבינו ביקש מהזקנים שבדור , "בזה

שיתעכבו בעולם הזה למען יראו אותכם צעירי 

. הדור וילמדו על העושר הרוחני שספגתם אתם

יוסף שפירא ' ח ר"ר להרה"ת זה אמר מרן אדמו"ד[

ד דמרן "ור לכבוד יוא בעריכת השולחן הטה"שיבדלט

רבינו משה מלעלוב ולאחר כמה שעות נסתלק והיה 

  ].זה לפלא

י "מה שאומרים צדיקים הראשונים כי הארידוע 

הקדוש העלה את תלמידיו לשמים ואילו מרן 

אמר על כך , הוריד את השמים ארצה' ט הק"הבעש

כי בזו יש להמליץ על  א"מ זיע"הרמ' מרן רבינו הק

זר מנדל בעל ההילולא ובנו ק מרן רבי אלע"הרה

בעוד מרן בעל ההילולא המריא , ש"מרן הרדצ

ק מרן "בצדקתו וקדושתו לשמי ערבות הרי הרה

ש הוריד את השמים לבני אדם בהתנהגותו "הרדצ

  .הפשוטה המופלאת מעין כל

ג במוצאי יום מנוחה בסעודת מלוה "תרמבשנת 

' לאחר שנטל ידיו הק, מלכה דפורים המשולש

תוך , י בדביקות עילאה"בירך ברכת ענטלסעודה ו

בפתע פתאום , כדי כך שהוא יושב על כסא קדשו

ופרח , ובאורח פלאי עלה ונתעלה בחטף לשמי רום

  .לו איש האמת ואיננו כי לקח אותו האלוקים

ש אמר על האופן הפלאי בפטירת אביו "הרדצמרן 

כי כנראה שידע את הסודות , במיתת נשיקה

י אשר נמסרים המה רק לחד "והכוונות בענין נט

אשר אמר ', כידוע מפטירת האור החיים הק, בדרא

ועל זה . עליו כבה נר מערבי' ט הק"מרן הבעש

מ שהיתה לו לרבינו תמיד "הפטיר נכדו מרן הרמ

שונה , י"תנועה ונוסח מיוחד על זו הברכה דענט

ולבסוף דבר הכל , מהנוסח שלו בשאר כל הברכות

  .נשמע

  

  י"בנטהסוד 

נתבסם פעם בשולחנו  ק רבי אלעזר מנדל"הרה מרן

הכניסוהו , משתיית משקאות למכביר, בפורים' הק

והשכיבוהו על מיטתו שינוח מביסומו , בחדרו

ק "אולם מה מאוד נדהם המשב, וסגרו את הפתח

ל כשהציץ מן "ח רבי צבי הירש געריש זצ"הרה

ומצאהו יושב , החרכים תיכף לאחר רגעים מספר

כשהוא עוסק , שבחדר בשובה ונחת על יד השולחן

מבלי שיוכר עליו שום , בתורה וכולו שקוע בה

וכאילו לא טעם עכשיו טעמו , סימן של התבסמות

עד , צבי הירש' נשגבה הפליאה בעיני ר, של יין

מה : "השיבו רבינו, שהעיז לשאול ממנו על כך

ישנו יחוד שבכוחו להוציא את האדם , הפלא איפוא

י שיודע היחוד הזה מותר לו ובכן מ, משכרותו

  .ק"עכל, "להשתכר

  

  וטהורקדוש 

 לאבותיו אלעזר מענדל ר׳ הקדוש הרבי היה דומה

הליכותיו ובגינוני  בכל, מים טיפות הקדושים כשתי

 ישראל אוהב. כמלאך עליון כמוהו, שלו הקדושה

ונכנע  וממונו גופו בכבודו ותרן מופלג, קץ לאין

 תמיד לבו, ושפל ברך ענוותן, ילד כל אפילו בפני

 עצמו את ורואה, קרוע ומורתח, בקרבו שבור

  . ירושלים בפחות שבבני

שלשלת  ראשוני של מעלותיהם המסולאות כל

 כמו, בגוונין נהירין דמויותיהם את שקשטו הזהב

 דרכו ממשיכי אל וממנו הלאה אליו בירושה עברו

החסידות  הנהגת של דגלה את הנושאים ברמה

הסבור  זה של בידו היא טעות ,ברם, המפוארת

 סגולותיו כל לרבינו הקדוש לו באו בירושה שאכן

 שכן יגיעות עד, מן ההפקר וזכה בהם וחמודותיו

 עצימת נעורים עד משחר ממושכת קץ ועבודה אין

 כל ואם, כל הימים מנת חלקו היו אחרונה עין

 מדרגותיהם הרבות את הסתירו אדמור״י השושלת

 כל ובה טמנו אותםישראל המסמלת  באהבת

 השכיל שמרן רביה״ק הרי, מעין צופיה גדולתם

 של חסידיו כמו מידיעתם ודעת להחביא בטוב טעם

 חמה זיו המעניקה את קומתו ירושלים בני משאר

ויקידתו  הסוערת בעבודתו הגלוי ולצמצם את

 היה ובזאת שונה לעצמו בהתייחד, כלבת אש

 לותקו בקולי התפילות .לעלוב אדמור״י משאר

 בכל מעשה והכוונות היחודים, שעות ארוכות משך

 את ייחדו, האר״י הקדוש ותורת קבלה פי על

בהירים  בקוים אלעזר מענדל הרבי ר׳ מסכת

 ממאפייני שלו הרחק היחיד רשות את התוחמים

 קרא ימיו בערוב .וחונך גדל שעל ברכיו הקודש גזע

נחמן  דוד רבי הותיק החסיד הרא״מ אל רבינו

 יד המונח תכריך כתבי על לו והראה ז״ל ןמלובלי

שנים  של הגיגיו פרי, תורה אלה חידושי היו, בגנזיו

 רק ליודעי הסוד ומובנים תורת פי על כולם, רבות

 את הראי׳מ השליך נחמן דוד של ר׳ בנוכחותו. ח״ן

 אותם ברעבתנות שכילתה אש למדורת כל הכתבים

  !עין כהרף לערמת אפר אותם והפכה

 — נתיבו. רבה״ק מצעירותו צעד סתוריןמ בשבילי

לגבהי מדריגות  העפיל קצר בזמן. עיט לא ידעו

 בנו כאשר. מעלה צדיקים רמי אצל רק המצויות

שית  כבר ילד א היה"זיע שלמה דוד צבי ר׳ הרבי

 הילד.  תה לו כוס להביא אביו פעם שנין בקשו

 ע״י נשאל וכאשר שעה ארוכה לשוב התמהמה

שהאמא  לתומו ענהו, לו מה זאת ארע האבא

 עדיין שלא נטבלו חדשים כוסות מספר קנתה

, שבבית נתערבו בין יתר הכוסות והם במקוה

ואינו  טבולה כוס אחר ותר עומד הוא לפיכך

לאמא שתבחין בהבדל  לשאול מבקש, מוצא

 על אביו לו דבריו סטר לשמע. הכוסות שבין

 על כלי לשאול צריך עודך :קשות בו ונזף לחיו

כבר  בגילך כשהייתי אני, נטבל או לאו אם

  !לא נטבל אם אם כלי על בעצמי מכיר הייתי

  

  לפניו הולך שמו

בדרך  רבינו בילדותו דילג ענק בצעדי

 בקרן להצטנע מנסה ,ה׳ בית אל המובילה

. המרובות את מעלותיו ואינו מבליט זוית

מידותיו , היה והאדיבות סמל העדינות

חילו הרב , יםכשרונותיו הכביר, התרומיות

 על נסוך שהיה והחן המיוחד, בתורה ובעבודה

 ללא מילים בעדו שדיברו הם פניו הטהורות

 בני בין הוא הצטיין.  את פנימיותו והסגירו

 זה היה כל ועם, עליהם בכל עלה ואף גילו

 לעזור מוכן ,לכל עצמו ונוח בעיני רוח שפל

  . ברבים  הנדרסת אסקופה דורש ולהיות לכל
 זאת אינו כל ועם כרימון ענוה יה מלאהרבינו 

 גם, ערכו חין הבריות את מעיני להסתיר מצליח

נעצרו  טיבו את ידעו ולא שלא הכירו אותו זרים

. בפליאה ושאלו על זהותו על פניהם בעברו עומדים

  -בקלקלתו שלא יתפסוהו כמה שלא טרח ויגע כל

 לא, מידותיו או מעשיו, לימודו, הקדושה עבודתו

 ה׳ ועובד כצדיק ויצאו מוניטין שלו ברבים הועיל

  .  מופלג

 שניגש לחלות פני קונו וצורו לא היה בכוחושעה 

 ,מתפרץ געש כהר הבוערת בחובו האש את להצפין

 ובקולות וברקים עצומה בהתלהבות מתפלל' והי

כעובד  התאמצות ומראהו ניגרים מרוב זיעה ואגלי

 הבלי עם לו שיג ושיח אין שנים שזה בא בימים' ה

  .העולם

 משה מלעלוב ר׳ הרבי מרן החל תר״י בשנת

 חמדת לארץ העליה קדחתניות לקראת בהכנות

 את וגליציה פקד פולין פני על במסע ארוך, אבות

, לשלום מהם ונפרד שבאותו דור הצדיקים גדולי

 היתה העיירה ביותר אחת התחנות החשובות

 עזי״ מרוז׳ין ישראל הרה״ק רבי שכן בה סדיגורה

״גרויס : כבדה ואמר פרידתו אנחה שנאנח בשעת

 און לעכט אזא ביי זיך האבן זיי, נאראנים פוילישע

לאור הנר״  פולין אין ,פאהרן לאזען איהם אוועק

, הטפשים פולין הגדולה אנשי: ללשה״ק בתרגום(

אין , ליסוע לו והם מניחים כזה נמצא בתוכם מאור

  .)הנר לאור ראויה פולין

 מרוזי׳ן האדמורי״ם הס״ק של הגדולים בניו

יעקב  אברהם רבי ואחיו שלום יוסף רבי הקדושים

 זמן והגיעו בשעת הפרידה בבית היו מסדיגורה לא

 אביהם בצער להם אמר, חבל, חבל, כן אחרי קצר

, בבית הייתם חבל שלא, הבית על מפתן כשדרכו

 ,מלעלוב משהל׳ע ר׳ הרבי פה קצר היה זמן לפני

 לו אמרו, אור פניו את וראיתםכאן  הייתם אלמלי

את  הדרך אם על פגשו כל־כך כי יצטער שלא בניו

 בניו ואת — .ברכה הימנו הצדיק ונטלו מרכבתו של

, אכן — .והקשה הוסיף? גם ראיתם משהל׳ע ר׳ של

 ,הצעיר הבן אל מתכוון אני, הבנים ראינו את גם

״ הלא !יונגערין מיין דעם ״איך, מרוזי׳ן הס״ק הטעים

  .אלעזר מנדל בעל ההילולאמרן רבינו הוא 
  

  א"ק תגן עלינו ועכי"ט של מרן רביה"הקוהזכותו 
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עובדות והנהגות מצדיקי קדמאי בעני� שתיית 
  יי� בפורי�

  
  התורה מ� בפורי� יי� שתיית

למצות  רמז, אמר ע"זי מקאמינקא שלו�' ר ק"הרה
 בשלח בפרשת דכתיב, התורה מ� בפורי� יי� שתיית

. ע� הש� ויורהו, נשתה מה לאמור משה על וילונו הע�
 הש� ויורהו, מתי נשתה נשתה מה התלונ� הע� ,ושפיר
. נשתה אז, פורי� זה, הע� על בניו ואת ויתלו אותו, ע�

  )שלו� אוהב(
  

  יחוד לש�
אשר , ל"זצ מטאהש אלימל� רבי ק"הרה על מסופר
 יי� כוס מלא לו מילאו, בפורי� השתיה מצות קיו� לפני
 וכ�. שעה רבע לער�, יחוד לש� לומר נוהג והיה ,חזק
', וכו ושכינתיה הוא ברי� קודשא יחוד לש� :אומר היה
 צווי כדי לקיי�, בפורי� שתיה מצות לקיי� רוצה הריני
 ידע דלא עד בפוריא לבסומי אד� חייב שאמרו ל"חז
 תעשה לא מצות ולקיי�, לברו� מרדכי המ� ארור בי�
, ושמאל ימי� ל� יגידו אשר הדבר מ� תסור לא של

 על, ל� ויאמרו זקני� ויגד� אבי� שאל של ומצות עשה
 של דעת� כוונת� ועל על, הקהל דעת ועל המקו� דעת

 אנשי, והנביאות הנביאי�, והשבטי� הקדושי� האבות
, סבוראי רבנ�, גאוני�, תנאי� ואמוראי�, הגדולה כנסת
   ',וכו �"והרמב �"הרמב, הגאוני� וכל, גאו� סעדיה ורבינו

 ועל, ותלמידיו יוחאי בר שמעו� רבי וכוונת דעת ועל
 ועל, ותלמידיו הקדושי� הקדוש י"האר וכוונת דעת
 ותלמידיו', הק טוב ש� הבעל מר� רבינו כוונת דעת

צבי  העטרת הרב הקדוש, תלמידיו ותלמידי, הקדושי�
 מראזלא צבי יודא רבי ק"והרה, הקדושי� ותלמידיו

 ראשי עטרת כוונת דעת ועל, ע"זי ק מקאמארנא"והרה
 שלמה דעת הש� ועל, א"זיעועכי ורבי ימור אבי אדוני

. ובלאזשוב ארנאמקאמ' הק רבו דעת ועל, ממונקאטש
, שעה רבע מש� וקדושי� הרבה צדיקי� עוד רטיפ ככה
שבברכו  עד, אי� לשער גדול בהתרגשות אמרו והיה

 קצת שתה כ"ואח, בבכיה כבר געה, ברו� באמרו הברכה
  )טאהש, המשולש פורי�( .מאד נתבס� ותיכ!

  
  פורי� בליל יי� שתיית י"ע האויבי� הכנעת

 מבעלזא שלו� רבי דודי הצדיק אמר שכ� ושמעתי
 ל"זצ אלעזר ר"ה ג"הגאו� רשכבה זקינו בש�, ל"זצ

 על עומדת אמשטרד� העיר כי, אמשטרד� ק"אבד
 שהתחילה, חיה גדולה בי� ש� התוהי, קעמפא בי�

 כדי וכמה פעולות כמה ש� ועשו, הקעמפא את לנקוב
 שרי ובאו, כלל הועילו אבל לא, ההיא החיה את רוגלה

 שיתפלל ממנו לבקש ל"הנ ק"פורי� להגה בליל העיר
ק "הגה ואמר. גדולה בסכנה ההיא עומדת העיר כי', לה
 שא� בקבלה לו יש כי, ולשתות יי� להביא לשלוח ל"הנ

, נבקעו אז השונאי�, פורי� בליל יי� שותי� הרבה
ונתהפ� , ההיא החיה של סהכרי שפקע הוה וכ�. ק"עכלה
 יצחק' ר' הק ב"מש שמעתי זה כל, י� לד� של המי�
 יד אוצר(. ל"הנ זאת מזקינו ששמע, אלעסק ק"אבד ל"זצ

  )החיי�
  
  בפוריא לבסומי אד�" חייב"

 על שעמד, הפורי� ביו� נהג ע"זי מבארדיטשוב ק"הרה
, הקרוג בזה שפ� שהביא משקאות מי וכל, קרוג שולחנו
ממעזריטש  המגיד שרבינו, בארדיטשובהרב מ ואמר

 שיודע לצר! האותיות תלמיד לו יש כי אמר ע"זי
 חבל, עלי זאת וכיוו� ,בצלאל כמו ואר� שמי� כבריאת
 לבסומי אד� חייב אמרו ל"א� חז רק, כזה מוח לקלקל
 אוצר(. מהקרוג ושתה, נפש מסירות ז"צריכי� ע, בפוריא

  )ישראל
  

  מלימודו יותר ישתה
 אריה שאגת הגאו� בעל שאמר צחות דבר �לציי ראוי
 עני וגלמוד הגיע, בשנות המלחמה נדודיו שבעת, ל"זצ

 אצל והתאכס�, הפורי� יו� לעמבערג לקראת לעיר
 ובפורי� ,ל"ראפפארט זצ חיי� רבי ו�אהג המרא דאתרא

, כפשוטו מצות היו� את אריה השאגת הגאו� קיי�
. רוחו ילפ זה שאי� והבחי� במארחו, הרבה די ושתה
קצת  משונה שהיה, מנהגו על ח"הגר כשהעיר לו כ"אח

 אנו ,דהו כל בעקיצה אריה השאגת לו ענה, אצלו
 יותר וישתה"פורי�  בהלכות א"הרמ כ"מש מפרשי�
 וכאומר, לימודו ממה שהוא יותר שישתה, "מלימודו

 לשתות צרי� הוא אזי, כל השנה הרבה שלומד שמי
יותר  במשהו הוא, ודומלימ יותר שאצלו שתייתו, הרבה

 למחות ח ורצה"הגר של בנו התערב. השנה כל מהרגילו
 מ"ב( ל"מאחז לומר אביו והתחיל התורה של כבוד על

 

 בית גר בשכונת הייתי, לנישואי סמו� צעירותי בימי
 רבי יואל ק"הרה ר"שהה האדמו תקופה באותו ישראל

 והרבה בשכונתו גר והייתי ק"ל בארה"זצוק מסאטמער
ולשמוע  'הק בעבודתו לחזות עולה פעמי� הייתי

 יי� היו� שתה בסעודת שבפורי� וזכרני, תפילותיו
 ואיכות כמות ג� עלתה כ� ששתה כמה וכפי למכביר
 חנושול ומעטרי עד שסובביו, והמלצותיו ברכותיו
ובאו  שראו זו נורא ממחזה מאד ונפלאו במאד נשתוממו
 אד� בשלשה דברי� )ה"ס עירובי�( ל"חז בדברי להשגה
 מקצת שמתו� שתייתו נתגלה' וכו בכוסו ניכר

 משהו אלא אינו עליו תמיד שראו ומה, מפנימיותו
  )ל"זצ ברי� חיי� רבי צ"להגה פני� אור( .מפנימיותו

  
  שמחהה על" ישרי� מסילת"ה דברי

 ודאי, בוראו בעבודת נפשו תלהט אשר שהאד� ותראה"
 תהיה תנועתו אלא, בעשיית מצוותיו יתעצל שלא

א�  עד ישקוט ולא ינוח לא כי, המהירה האש כתנועת
 שהזריזות שכמו התבונ� עוד ואמנ�, להשלימו הדבר כלה
 יולד הזריזות מ� כ�, ההתלהטות הפנימית תולדת הוא

המצוה  במעשה עצמו י שמרגישמ כי והיינו, ההתלהטות
 גור� הוא הנה כ�, החיצונה תנועתו ממהר שהוא כמו

 והחפ� והחשק, כ� הפנימית כמו בו תנועתו שתבער
, אבריו בתנועת בכבדות יתנהג א� א�. ויל� בו יתגבר

   דבר וזה. ותכבה תשקע רוחו ג� תנועת
  .יעידהו שהנסיו�

 תבר�י הבורא בעבודת יותר שהנרצה ידעת כבר ואמנ�
 שדוד והוא מה, הנשמה הלב ותשוקת חפ� הוא, שמו
�כאיל  )מב תהלי�( ואומר, הטוב בחלקו מתהלל המל
 צמאה. אלקי� תערג אלי� נפשי כ� מי� אפיקי על תערוג
 נפשי כלתה וג� נכספה )פד ש�(. 'וגו לאלקי� נפשי

. בשרי ל� כמה נפשי צמאה ל� )סג ש�(. 'ה לחצרות
, כראוי בו לוהטת הזאת דההחמ אי� אשר ואמנ� האד�

, מזה שימש� כדי ,ברצונו שיזדרז לו היא טובה עצה
 מעוררת החיצונה התנועה כי, בטבע החמדה בו שתולד

 החיצונה היא בידו מסורה שיותר ובודאי ,הפנימיות
 ממה ג� יהנה ,שבידו ממה ישתמש א� א�. מהפנימית

 הפנימית השמחה בו תוליד כי, בהמש� בידו שאינו
 בתנועתו מתלהט שהוא מה והחמדה מכח והחפ�
  ...ברצו�
 נרדפה ונדעה )ו הושע( אומר הנביא שהיה מה והוא
 ישאג ילכו כאריה' ה אחרי )יא ש�( וכתוב', ה את לדעת
 ובזריזות בשמחה המצוות שיעשה העיקר ולכ�. ל"עכ

 של והשמחה הרצו� כי, לאבריו מהלב ויוציא השמחה
 עד, האברי� ש� לכלנמ ומש�, ללב מתחילה באה מצוה
 האורות ז"ועי, השמחה צהובי� מחמת נעשו שפניו
 כ"ג נתעוררי�, שעושה מצוה השייכי� לאותה עליוני�
 וזהו פעולת העולמות לכל להשפיע ויוצאי�, בשרש�
  ."מצוה של השמחה

  
  היי� שתיית על

 מנהג על שישתה בזמ� רק מאוד טובה היי� שתית"
 ויי� לאובד שכר תנו"שלמה  שאמר כדר�, המשכילי�

 ועוד". עוד יזכר לא ועמלו רישו וישכח ישתה" "נפש למרי
 יי�" וכתיב "ואנשי� אלקי� המשמח" היי� נאמר על

" מיי� דודי� כי טובי�" הכתוב אמר ג�, "אנוש לבב ישמח
, היי� שבח אלה נדע מכל, "הטוב כיי� וחכ�" ונאמר
 השכל שיגבר כשיעור השותי� החכמי� כמשפט כשהוא

 הקבוע והשותי� בזמ�, השכל על היי� יגבר ולא היי� על
 ע� ולא, וצדיקי� חסידי� וע� ורעי� אוהבי� ע�

 חיי� ע� עמוקי� חכמות יוסי! כי היי�, וריקי� ערטילאי�
ויתחזק  המשכיל חכמת יוסי! היי� ועוד. למחזיקי�

  .)צדיקי� אורחות(" בשמחה ללמדה בתורה
  

  שמחה מתו� שורה השכינה
 סיבות והמשתה המאכל ג� כי: "א"רשבה כותב כ�

 ומ� ,והדאגה ולהרחיק העצבו�. הלב לשמחת גדולות
, בנפש שיש השכלי הכח יתחזק השמחה ברבות כי הידוע

 האמור וכעני� ,המושכלות להשיג מוכ� ויהיה יותר
 לא שורה אי� שכינה ל"ז ודרשו' מנג� לי קחו' באלישע
�, שמחה רדב מתו� עצבות אלא מתו� ולא עצלות מתו

  ".יצחק ששאל וכעני� המטעמי�
  

  הנפש כוחות מרעי�
 רבי ק"הרה על מסופר ובדיחותא השמחה כח גודל ועל

 שפת הנהר על פע� שראה ,ע"זי מפרשיסחא בונ�
 אליו צעק אז, לטבוע והתחיל לתוכו שנפל אחד שאד�
... ללוית�" דרישת שלו�" נא מסור: בבדיחותא ק"הרה

 שהושיטו ע� בד! נאחז ,הטובע זאת כששמע ותיכ!

 ממשי� הוא ובעוד... מינה שמע כולי האי מדחצי! :)ג"פ
 ל"גמור משאחז, נא, אריה השאגת לעברו ענה , בדבריו

 .�האר ע� לכה� חכ� קוד� תלמיד ממזר .)ג"י הוריות(
  )אליעזר דרבי שופריה(

  
  רצו� עת

היי�  שתיית עני� את מבאר ל"זצ �"הרי החידושי ק"הרה
שפע� , מעשה ד"ע, מעלתה בגודל ל"חז שהפליגו בפורי�

חמש  באמתחתו אתו ולקח ל"רח עבירה לדבר אחד נסע
 בכיות קול שמע כשהיה בדר�, לכ� זהב דינרי מאות

, הסוהר בית העיר אדוני אות� ש� אשר מאנשי� ונשי�
 את לו העלו לא אשר יע�, ומרי� ש� בעינויי� קשי� והיה
 ל"הנ האיש. עליה� שת אשר המס דירת� ואת שכר

 ונכמרו בקרבו לבו נמס הבכיות הנוראות בשמעו את
אשר  הכס! שס� לו דרישה נודע ואחרי, עליה� רחמיו
 עמו נשא אשר כמני� הכס! בדיוק הוא לו זקוקי� המה
, אשר הקצה לעבירה הס� כל ולקח, ל"רח עבירה לדבר
 לאור ומאפילה לחרות מעבדות השבויי� את בזה ופדה
 מה שכל הפסק ויצא ,בשמי� גדול מזה רעש ונעשה. גדול

מתי�  להחיות יבוא פ� החשש ולגודל, יקו� כ� שיגזור
 יי� הרבה שישתה נגזר לכ�, זמנ� עדיי� שאי� דברי� ושאר
 בי� ידע ולא, שיכורהתגלגל כ הזמ� רוב וממילא, שר!
 אירע פע�. מאומה לפעול בכוחו היה ולא, לשמאלו ימינו
 כמה 'הק ט"הבעש מר�ושלח , גדול העול� בצער שהיה

 כשבאו ,ויפעול רחמי� יבקש שהוא ל"הנ לאיש מתלמידיו
 אתו יכלו לדבר שלא טובא זמני� להמתי� נאלצו אליו
� שהתפכח לאחר שטרחו ותפסוהו עד, שכרותו מתו
  . היתה הרווחה כ"ועי, שוב ששתה ד�וקו

 עת כ"כ יש, בפורי� העני� ע דכ�"זי �"הרי החידושי ואמר
 א�, שיעור אי� לפעול יכול מישראל איש שכל עד רצו�

. ל"כהנ בכוס ל"חז כיבדוהו, כהוג� שלא ידרוש מהחשש פ�
, ל"חז י תקנת"ע ו"ח שנפסיד אמינא הוה שו� אי�: והוסי!

 לרצו� חפצו שמבטל מי רוח חתנ יותר עולה הסת� ומ�
 עבור לבקש יכוו� מאשר, ל"לפקודת חז ולציית הבורא
  )פיל#, צדיק שפתי(. שיפעול א! טובות עצמו

  
  ישכח� שלא איש אשרי

 להית רגיל היה ה"זללה סאלאנטער ישראל רבי ק"הגה
 כל אומר היה זה ובמצב, לוט ממש של כשכרותו בפורי�
בכל  להפליא וגאונות בחריפות חידושי� סו! בלי היו�
 לבחו� היינו, הגו! על לעשות בחינה לזה קרא והוא ס"הש
. לתורה קרוב יהיה שג� הגו!, חוש במדריגת הוא א�
 היה י"שהגר בפורי� זה למעמד, אד� גדול נזדמ� פע�

 למצב להגיע בעצמו ירא שהוא הזה הגדול אמר ,בשכרותו
 אשרי, זא יכול לומר היה מה יודע מי כי, שכרות כזה של

  )ישראל אור(. ב� יתאמ� אד� וב� ישכח� שלא איש
  

  הנפש כלות עד
 ק"הרה מתלמידי ה"ע לעפקאוויטש א"רי ח"הרה סיפר
 במשתה פורי� שפע� בסעודת ע"זי ט"יו קדושת בעל
, היו� מצות לקיי� לבסומי יי� ט"יו הקדושת שתה היי�

, לחדרו והעלוהו משמשי� שני לקחוהו ואחר המשתה
 אבל, היו� קצת מעבודת שינוח הקאנאפע על ווהשכיבוה
 אשרי ולזמר לרקוד רגליו והתחיל על ק� ט"יו הקדושת

 ומפזז רוקד והיה, ב� יתאמ� אד� וב� שלא ישכח� איש
 מחוסר על הקאנאפע שנפל עד מכוחותיו למעלה ומכרכר
ולזמר  לרקוד שנית ק� כ"ואח, מינוטע� כמה ושכב, אוני�
אפיסת  שהרגיש עד פעמי� כמה היה כ�, ל"הפסוק הנ את

 ימי קונטרס( .קצת לנוח עצמו את השכיב ואז הכוחות

  )יואל דברי הפורי�
  

  ביי� המל� לב כטוב
 רבי יואל מסאטמאר ק"כשהרה הפורי� ביו� אחת פע�
 לו אחד אמר, המל� ביי� לב וכטוב בגילופי�' הי ע"זי

 על עצמו לישב שרוצה, כ בגילופי�"ג' שהי שלומו מאנשי
 הוא להיות בשנה רוצה א"פ פ"שעכ באמרו, ע"או זיכס
 שני�' מ הלילות א� תערו�, ע"זי י"ר לו ואמר ענה, רבי
 שמואל רבי צ"הגה( ...רבי להיות אז תוכל ערכתי שאני כמו

  )מנאנאש א"שליט ברא�
  

  מפנימיותו מקצת שתייתו נתגלה מתו�

        , , , , , , , , פניני�פניני�פניני�פניני�פניני�פניני�פניני�פניני�, , , , , , , , אמרותאמרותאמרותאמרותאמרותאמרותאמרותאמרות
        קקקקקקקק""""""""מספהמספהמספהמספהמספהמספהמספהמספה        וסיפורי צדיקי�וסיפורי צדיקי�וסיפורי צדיקי�וסיפורי צדיקי�וסיפורי צדיקי�וסיפורי צדיקי�וסיפורי צדיקי�וסיפורי צדיקי�
  לפורי�לפורי�

  

 'ח' המש� בעמ



 

 

 

 ח

 ח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 כ� על אמר. ויצא מהנהר מהסכנה נחל� וכ� לפניו
 מחמת לינצל מסוגל היה לא שהטובע ל"ק הנ"הרה
 את כוחותיו ממנו העצבות גזלה כי שאפפתו היגו�

 בקרבו נתעוררו, הלזו הבדיחותא מכח ורק, הנפשיי�
 בד! להיאחז נתעורר ז"ועי,בחיות, הנפש כוחות
  .ולהנצל

  
  !המל� בש�
 פורי� של שכרות מצות על פע� הסביר אחד חסיד

 התנודד ,אוסטריה יוס! מל� פראנ� בימי; זה בסיפור
 פתח על נפל פע� מדי, הבירה בוינה בלילה שיכור לו

 שהוא אחד בו שוטר חשד. הרחוב שבצידי חנות אחרת
! שיעצור מיד לעברו קרא. הדלתות לפרו� זומ�

 השוטר חזר .להתנודד הוסי! שמע שלא השיכור
 עוצר אינ� א�, אות� מזהיר אני המל� בש�: והזהירו

  !ב� יורה אני
 לא כשהשיכור. כחוק פעמי� שלוש חזר זו קריאה על
. ברגליו בו אקדחו וירה השוטר של!, לב ש�

. לדי� השוטר את תבע, שנפצע השיכור כשהתפכח
 ,שיעצור בו התריתי - ?בו ירית למה ;השופט שאלו
 לפי החוק עלי מוטל לי נענה ומשלא, השוטר הסביר
 הבי� ולא היה שיכור והרישאלו השופט  – !בו לירות
 א� - מבי� איני; וקרא השוטר כעס .אליו שאומרי� מה

 השיכור ג� מוכרח -ופקודתו  המל� ש� את מזכירי�
  !מיינו להתפכח ביותר המבוס�

 א� יהודי כל נבח� - החסיד הפטיר -  בפורי�הוא א� 
 של רבונו"מ דעתו אינו מסיח י�י שתוי בהיותו ג�

  ".עול�
  

  ושמחה משתה יו� אותו וָעֹשה
 ידע דלא עד בפוריא לבסומי אינש מיחייב, רבא אמר"

 יהונת� רבי ק"גהה אמר "מרדכי המ� לברו� ארור בי�
 עד שלא בפורי� להתבש� אד� חייב ע"זי אייבשי#

 אחר" - ובי� ,"יהודי איש" - הפסוקי� בי� כתוב מה ידע
 בי� כתוב מה" המ� את המל� גידל י� האלההדבר

 שאינה, אסתר של שתיקתה פרשת - ?הללו הפרשיות
 היטב להתבס� אד� שחייב, זהו .ומולדתה עמה מגדת
 ארור בי�" השתיקה שכתובה עני� ידע דלא עד, בפורי�

 ;שהרי, לשתוק לו אי� המתבש� כי, "מרדכי לברו� המ�
  .סוד יצא יי� נכנס

*  
 שהתאמ�, ל"זצ סלנטר ישראל רבי הגאו� על מסופר
 הרבה יותר ושתה, כפשוטה ל בפורי�"חז מצות לקיי�
 נותרה ודעתו נשתכר לא השתיה למרות א�. מהרגיל
 גדולת נס בי� ולהבדיל להבחי� שידע עד, צלולה
 מצידי אני; ואמר חיי� .המ� מפלת לבי� נס מרדכי

 זאת יכולני למרות וא�, ל"חז דברי לקיי� התאמצתי
 אנוס הריני" מרדכי ברו�"ל" המ� ארור" בי� בדיללה

  .רחמנא פטריה ואונס
  

  !הנביא אליהו שגילה רמז
, לו אמר בדור כשר אד� יש כלו�, לאליהו משה אמר"

 הודיעו ,לו אמר. שמו בה� ומרדכי אחד אד� יש
. בתפילה ובתחנוני� מכא� ואנחנו מש� הוא שיעמוד
 על כליה שלאגרות  כתבו כבר, נאמ� רועה: לו אמרו

 לאבות משה לה� אמר מיד. חתומה היא צאנ� וכבר
 וא�, נשמעי� רחמי�מ– היא חתומה בטיט א�, העול�
 רמז מדרש ילקוט(" יהיה שהיה מה - חתומה היא בד�

  .)ז"תתרנ
*  

, ל"זצ י�'מוואלוז חיי� רבי הגאו� הסב אחד בפורי�
מטבע  וקיבל, אחד זק� התייצב לפניו. היו� בסעודת

 ביקש מטבע, "לו נותני� יד הפושט כל"ש יו�מכ. אחת
 באזני� חידוש אשמיע -  לי תענה א�"; באומרו, נוספת

  ".מעניינא דיומא
 נרמזו היכ�: הזק� הקשה, חיי� רבי לו שנענה לאחר
 המ� בימי הכליה שגזירת ,המדרש דברי בפסוק
מרדכי  ביד עלה ולכ�" ד�"ב ולא" טיט"ב נחתמה
 חשב על... המ� כי" נאמר כ� - ?ובצו� בתפילה לבטלה
 התפעל "!בד� -ולא " קרי, "ולאבד� להמ�... היהודי�

 זאת סיפר בווילנא הקרוב ובביקורו, זה מרמז חיי� רבי
 דברי�: והפטיר א"הגר התרגש .ע"זי א"הגר רבינולרבו 
 והוא, זאת למרדכי זק� שגילה אותו ל� אמר, אלו

  .לטוב זכור אליהו
  

  היהודי� כל את ומאגד" צורר" המ�
 כל" צורר" בכינוי הרשע המ� שנקרא נכו� טע�

שהוא , ל"זצ" סופר חת�" הגאו� בעל אמר, היהודי�
, "בשר וגבינה אד� צורר: ":)קיז חולי�( הגמרא מלשו�

 להשמיד וזממו רשעתו בגודל .וחיבור איגוד שמשמעו
 ידו ועל, ויתחברו יחד שיתאגדו גר�, ישראל כלל את
  .ופלא נס לה� נעשהו, שלימה בתשובה חזרו

  
  !הסידור מתו� המתפלל סגולת

 בשמו ואמרו, הסידור מתו� תמיד התפלל ע"זי א"הגר
 אמר"; והרמז לזה .זרות ממחשבות סגולה להינצל שזו
  ".הרעה מחשבתו ישוב - הספר ע�

  

  ~סיפורי� משמחי� על שמחת הפורי� ~ 
  

  ...וקיימי� חיי� המ� בני עשרת
 הרבה נקשרו, ל"זצ �"המלבי הגאו� בש�, כידוע

 למשכילי� שבאותו דבר משיב שהיה מעשיות ובדיחות
 בסעודת אחת פע� .יתירה בחריפות והתחכמות הדור
 באו, העיר מוהילוב כרב �"המלבי כיה� כאשר, פורי�
 בי�. דברי תורה ממנו לשמוע לביתו העיר מחשובי רבי�

 הדעת שלו שבקלות, המשכילי� מ� אחד ג� היה הבאי�
 �"המלבי .ברבי� קלונו נגלה, פורי� אותוב שנתגלה
 והנה בתו�, אסתר למגילת הנפלא פירושו את אז פירס�
� "מלבי להרב ופנה רגליו על כילשמ אותו עמד השיחה
, גדול חכ� שהוא, רבינו כבוד על אני מתפלא - : לו ואמר

 בדותא היא אסתר מגילת של המעשיה שכל ידע אי� לא
 כתובי� ה� הלא: "אסתר במגילת כתוב הנה כי ?בעלמא

 חקרתי ואני, "מדי ופרס למלכי דברי הימי� ספר על
 ש� נזכר לא ומדי פרס ספרי כי בכל לי ונודע ודרשתי

 שמסופר מה וכל ולא אסתר מרדכי ולא אחשורוש
 אותו כ� פטפט... בעלמא אגדה רק היא במגילה

ומיד  לגמור �"המלבי לו נת� לא, )ל"עפ(עלוב " משכיל"
 מעט לחשוב מתחיל אני ג�, דברי� בגלל, ההנ -: ענה
 לא זה אולי, אסתר במגילת שמסופרות כמה עובדות על
, וצהלו המשכיל פני צהבו ...עכשיו שחשבתי עד כמו

� רבינו כי ידעתי - : � ואמר"המלבי דברי ונכנס מיד לתו
 -  .לדעתי הוא מסכי� ג� והוא, אלקי� כמלא� חכ� הוא

כלל  הסכמתי לא - יכ!ת �"המלבי לו השיב -! חלילה
�, באיזו עובדות לפקפק מתחיל שאני רק אמרתי, לדעת
 המ� בני עשרת שבתו�, מסופר במגילה הרי ,למשל
 אי� שכבר עכשיו האמנתי לתומי ועד ,ויזתא ג� נתלה
 ע� ביחד באדמה נרקב הוא כבר ובודאי, לויזתא זכר
" ויזתא"ש רואה אני עכשיו הנה אבל, התלויי� אחיו שאר
  ...עליו טפשותו הטובה כיד ומפטפט לפני ועומד חי
  

  בווילנא פורי�
הראשו�  הפורי� את נהירנא: ווילנא העיר ב� של עדות

 בעיר. ז שנה"ט ב� בהיותי נעורי בימי בווילנא שעשיתי
, מגידי� ג� רבני� מלבד ממנה הקהילה ווילנא היתה

 היו שהמגידי� ולפעמי� ,בתורה היו גדולי� ה� שא!
" רבי" בש� קוראי� הרבני� מזה שאת עטמ נפגעי�
 שהיו מגידי� והיו ,"מגיד" בש� קוראי� ואות�

 מורת להביע את פורי� של הכושר בשעת משתמשי�
 .הרבני� של הכבוד חשבו� על עליצות בדר� רוח�

 רב" ג� בווילנא ממני� היו הפורי� ימי כשהגיעו
 כ� השנה ימות כל וכמו". מגיד לפורי�" וג� "לפורי�

 מתחרי� שהיו, חכמי�-תלמידי היו בליטא הפורי� ו�בי
, בחריפות� והללו בבקיאות� זה בהלכה הללו ע� זה

בקיאי�  ג�, הפורי� ביו� מורגשת ג� היתה זו והתחרות
 בכשרונותיה� היו משתמשי� ומפולפלי� חריפי� וג�

   .הקהל את לבדח
 מ� אחד הפליא אחת שבה פורי� מסיבת אני זוכר

 בהזכירו, בקיאות ידי על עי�השומ הבקיאי� את
, זה ע� זה קשר כל לה� בתלמוד שאי� שוני� מאמרי�

 בזכרוני הרשו� וכפי, במחתא חדא אות� ציר! הוא אבל
 של בעובי שנמצא מחט :שכזה נאומו בנוסח את התחיל
 נחת� ובפני בפני נכתב לומר צרי� הא�, הכוסות בית
שלא  צפרדע ומה, מצפרדע קל וחומר וילפינ� ,לא או

את  תשלח שלח לה תורה אמרה סיני הר במעמד היתה
 שפרה אדומה וכמה כמה אחת על, ל� והבני� תקח הא�

  ...בציצית חייבת
, פורי� של" המגידי�"מ�  אחד הבימה על עלה כנגדו

 ע� מכוו� שכל כידוע :אלה בדברי� והתחיל דרשתו
 היא למחזיקי� חיי� ע�: "שכתוב וכמו לתלמוד תורה

מאכל  ע� כל ונטעת� הפסוק במדרש על ורשי�ד וכ�, "בה
, התורה בלימוד שוה לחבירו ע� כל שלא כמוב�. תורה זו -

 גדול היה את המ� תלו שעליו הע� שאותו, ברור הדבר אבל
  ...בתורה

 אסתר אי�: "אומר שהרי הכתוב, לזה מוכחת ראיה לי יש
, "רבנית" אלא "מגידה"היתה  לא שהיא, כלומר". מגדת
 ויש לחוד שיש רבני� בווילנא אצלנו נוהגי� כ� שהרי

  .לחוד מגידי�
 תקרי אל, ל"חז אמרו" לבת לו מרדכי לקחה: "הפסוק על

 וכיו�, של מרדכי אשתו שהיתה, כלומר, לבית לבת אלא
 אינו הרב כי הוא גדול וכלל, רב היה הוא רבנית היתה שהיא
 וכבר, "רבי" לרב קוראי� ההמוני� שכ� הלא, ללמוד יודע
 מרדכי א� והנה "...שנה לא רבי: ")עירובי� צב( בגמרא יתאא

. ללמוד ידע המ� כ� בודאי אז, ללמוד ידע לא" רבי" בתור
 ומכיו�, ההיפ� עושה המ� היה מרדכי שעשה מה כל שהרי
 שנתלה ג� הע� כי להגיד מוכרחי� ללמוד יכול היה שהמ�
 י�שא )שבת כב( ל"חז אמרו כבר כי. ללמוד ידע הוא א! עליו

, הנבחר" הרב" עלה ולעומתו "...תניא בדלא תניא" תולי�
 כבר כי, המגיד ע� אתווכח לא :בדבריו ופתח מפולפל חרי!
 דבר מסוגל לדבר המגיד התורה שאי� מ� ומפורס� ידוע
" חולה אבי� הנה ליוס! ויאמר" :כתוב בבראשית שכ�, טוב
 יושנו בתורה כתוב זה דבר ".המגידי� מ� אחד: "י"רש וכתב

" המחנה מ� בא איש והנה" :)ב, א( ב-שמואל בספר, בנביאי�
 דדו ויאמר: "כ� ש� אחר וכתוב, בא רעות לספר בשורות

 מיד אבל, איש שהוא חשב מתחילה כי". המגיד הנער אל
 לו מיד נודע, רעות בשורות מבשר שהוא דבריו כששמע
 לכ� אומר אני אבל ".מגיד" נער הוא אלא איש שאינו
 שלא לציי� אני חייב אמנ�. פליאה מדרש על ישר פלפול
 מאלה וכמה ,פליאה מדרשי שבודי� מלב� המגידי� כמו

 מלב� רק בדויי� שהיו למרות בספרי� כ"אח נקבעו אפילו
" תורה"לכ�  אומר כרב אני אבל... פורי� וחכמי של רבני
: פליאה במדרש איתא .אחד פליאה מדרש על רצינית
 את דוד נטל, קדושי� ל�העדה כו כל קורח שאמר בשעה
 שמחת ולא דליתני כי' ארוממ� ה לזמר והתחיל הכינור
 החרי! הנוא� דעת לפי -הוא  זה במדרש והפירוש. לי אויבי

- � ישראל עשו לא: "אמרינ� ):ד זרה עבודה( בגמרא כי: כ
 אמרו ושוב, "לבעליתשובה פה פתחו� לית� אלא העגל את
 לאותו ראויי� ולא ישראל, מעשה לאותו ראוי דוד לא: "ש�

 אומרי� יחיד שא� חטא ל� לומר, עשה למה אלא... מעשה
 אצל לכו אומרי� לה� צבור חטאו וא�, יחיד אצל כל� לו

  ".צבור
לאותו  ראוי שאינו דוד יודע מני�: יפלא הלא באמת והנה

 מדור שלמד זאת אלא, תשובה לעורר כדי אלא מעשה
 אבל .לתשובה עוררל כדי רק בעגל חטאו ה� שג� ,המדבר
 רבינו על משה של דברי סניגוריא בתו� כי אמרו במדרש
 'ה אנכי אמרת אתה: ה"הקב לפני משה אמר העגל מעשה
� שלא וכיו�, לישראל ולא לי אמרת, ל� יהיה לא - אלקי

מכיו�  והנה. כחטא לה� לחשוב אי� כ� על - אמרת לה�
: דוד על להתפלא יש שוב אז המדבר על דור חטא שאי�
�  ?תשובה כדי לעורר מעשה עשה אי
כולנו , קדושי� כול� העדה כל קורח שאמר אחרי, בר�

 לא חטא ישראל הרי, ל� יהיה ולא אנכי סיני בהר שמענו
 לבעלי זה פתחו� לתת אלא מעשה לאותו היו ראויי�

 ראוי היה שלא אצל דוד ג� לומר ושוב אפשר, תשובה
 שאומר וזה, לתשובה כדי לעורר אלא מעשה לאותו
 נטל קדושי� כול� כל העדה קורח שאמר בשעה: המדרש

 שמחת ולא כי דליתני' ה ארוממ� ואמר הכינור את דוד
  ...לי אויבי
רגילי�  שאינכ� רצינית" תורה" בדבר אתכ� הלאיתי אמנ�
" תורה" עוד לומר אמשי� כ� ועל, רגיל" מגיד"מ לשמוע

 אעלה" בכתו - :רגיל" רב"מ לשמוע רגילי� רצינית שאינכ�
 שנקבע בכל יו� כ� ועל, "ראש שמחתי על ירושלי� את

 זכרונה להעלות את השבועה פי-על מחויבי� אנו לשמחה
 יו� משתה שהוא בפורי� ג� כ�-משו� והרי, ירושלי� של

  , זו מחובה פטורי� אי� ושמחה
 ולא הזה התירו� ע� לה� שיברחו "לומדי�" כמה יהיו ואולי
, זו" תורה" לה� לומר ני חייבא כ� על, ו"ח להשתכר ירצו
 לפני רק להעלות יש ,ירושלי� על אבל בתור הזכרו� שאת
- והנה האסמכתא... פורי� בסעודת מתבסמי� שאנו

 עד בפוריא לבסומי אינש מיחייב: "אמרו ל"חז - :בדיחותא
 בפיוט כי, כוונת�, "מרדכי לברו� המ� בי� ארור ידע דלא

, לאבדי ביקש אשר �המ ארור" אנו אומרי�" יעקב שושנת"
� בקש אשר" של התיבות-הראשי ,"היהודי מרדכי ברו

 הוא" מרדכי ברו�"ל" ארור המ�" התיבות שבי�" לאבדי
  , "אבל"

 ולא ידע דלא עד להתבס� בפורי� שמחוייבי�, כלומר
" המ� ארור" שבי� התיבות -בראשי המרומז' אבל'ה את יזכור
 ולהעלות הרצריכי� להיז זה ומשו�, "מרדכי ברו�" לבי�
  ...שמתבסמי� קוד� רק ירושלי� אבל זכרו�

        , , , , , , , , פניני�פניני�פניני�פניני�פניני�פניני�פניני�פניני�, , , , , , , , אמרותאמרותאמרותאמרותאמרותאמרותאמרותאמרות
        משמחי� לפורי�משמחי� לפורי�משמחי� לפורי�משמחי� לפורי�משמחי� לפורי�משמחי� לפורי�משמחי� לפורי�משמחי� לפורי�        ��������וסיפוריוסיפוריוסיפוריוסיפוריוסיפוריוסיפוריוסיפוריוסיפורי

  'ז' המש� מעמ
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  פליאה מדרשי
 בפורי� הראו מעשה ואנשי חסידי� שאר אצל ג�
 מדרשי שמחה דר� שבדו י"ע כוח� בתורה את

  .אי� ק� וגימטריאות פליאה
 צרי� מישראל אד� כל: "כזה מדרש אמר אחד

 יו� בכל ולומר, הגזל מ� וליהנות, מ� הספק לאכול
 להיות צרי� מישראל אד� כי: ופירושו ".רכדרלעמ
 מ� וליהנות, הספק מ� לאכול - במועט מסתפק
 יו� ולומר בכל, טובה'ל ו'ז �'ג: ת"ר - הגזל

 טב'ל חמנא'ר עביד'ד ה'מ ל'כ ת"ר -  כדרלעמר
 ל"חז ג� – אחד חכ� ש� לי אמר – לדעתי .ביד'ע

 וחידה רמז בלשו� בדווקא דברו לפעמי� בגמרא
 א! ואולי, הלומדי� והתלמידי� תא לשעשע כדי
, יו� של שדרשו בענינו פורי� של בדרשות זה היה

דעת  את לבדח כדי ובדיחותא רמז בדר� ונקטו
 תורה ישראל למנהג המקור זה ואולי, התלמידי�

  ".תורה לפורי�" לומר
: )ב, קלט( חולי� במסכת המאמר הוא לזה דוגמא

 של ובראש ק� מצא: מתנה לרב ליה פפונאי אמרי"
 אמר? )לא או הק� שילוח חייב במצות א�( מהו אד�
 התורה מ� משה. )טו, שמואל ב( ראשו על ואדמה: לה�
 המ� - התורה מני� מ� המ�. בשר הוא בשג�? מני�
: בפרשת בשלח התוספות לבעלי זקני� בטע�, אגב(. הע�

המ�  וישבת שנאמר מני� התורה מ� המ�: אמרו בחולי�"

 אסתר .")הפסח ממחרת נתלה �המ והלא, הפסח ממחרת
מ�  מרדכי. אסתיר הסתר ואנכי -? מני� התורה מ�

... דכיא מירא ומתרגמינ�, דרור מר -  מני� התורה
 את לבדח כדי, בפורי� מתנה דרש רב זה כל ואולי
 אוהבי� שהיו שאפשר לומר, פפונאי אנשי דעת
 בתרא במסכת בבא שמסופר כמו, דבדיחותא מילי

שט� " בפפוניא דרש יעקב בר אחא שרב, )א, טז(
 ונשקה שט� אתא, נתכוונו שמי� לש� ופנינה
 רב" למנות נוהגי� היו אצל החסידי� ג� "...לכרעיה
 כל את מנהיג היה אחד" רב"רק  לא אבל, "לפורי�
 שהיו מחריפי החסידי� רבי� היו א� כי, החבורה
  .יי� שתיית עסקי על וביחוד" תורה" אומרי�

  
 חסידי� קבוצת אל להשתת! דאח ידיד לקחני פע�

 אותי לקחת שבא ידידי. הפורי� בעריכת סעודת
 לדבר מרבה היה הדר� ובמש� ,דיו מבוש� היה כבר

, לעניני שמחה ובדיחותא הקשורי� שוני� ענייני�
 שהוא הציב" תנאי� שלשה"ה ה� זוכר שהנני מה
 ע"זי מברסלב �"המוהר בש� זאת אמר הוא, בפני

 אחר. )בדיחות(" וערטלא�ו" אמירת על ששח פע�
� שלשה: אמר וכ� :ברור יותר זאת שוב שמעתי כ

 שתהיה על כדי לבדיחה להקדי� צרי� תנאי�
, עצמו כלפי יתכוו� לא שהאומרה. א: הקודש טהרת

 בטהרת פג� בו יהיה אשל. ג, לזולתו שלא יתכוו�. ב
 כבר, מעתה( ווערטלא� היינט זאגט: ...וסיי�, הלשו�

   - - - )יחותבד לכ� נותרו לא
 כבר, החסידית הפורי� סעודת אל בהגיעי מיד

 בירכתי כשיכורי� מתגוללי� חסידי� מצאתי כמה
 ואחד, "להודיע" ניחר בקול מה� שר אחד, הבית
 אי�: "ל"חז את מאמר ושוב שוב צועק היה מה�

מזקני  אחד אז נענה". ויי� בבשר אלא שמחה
 חושבי� הא�, כ� אמנ�" :ואמר חכמי�- התלמידי

  ,כפשוט� הדברי� ויי� בשר כי את�
 מהלכות' ד בפרק �"הרמב שכתב מה ידוע כבר הרי

 בפרדס לטייל ראוי שאי�: "יג הלכה, יסודי התורה
 ובשר ולח�, ובשר לח� שנתמלא כריסו מי אלא
 משאר וכיוצא בה� והמותר האסור לידע הוא

   ..".המצוות
 עבודת ידי על, לקיי� להשתדל עלינו זה ואת
 המשמחת שהיא התורה ולימוד ידותת בחס"השי
 ימות שבכל השמחה מידת לעומת, אול� ...לב

 אוכלי� שבו, הוא בשנה יו� אחד הרי, השנה
 כאשר, "ידע עד דלא" רב ביי� ומשתכרי� ושותי�
 בשר בריקודי� מתו� ויוצאי� ושמחי� ששי� כול�
  .הפורי� יו� זה -  כפשוטו ויי�

 מה על רי�בפו לדבר מרבי� החסידי� היו בייחוד
  , "בפוריא לבסוסי אינש מחייב: "ל"שאמרו חז

 בעיירת החסידי� מזקני בישיש אחד מעשה וזכורני
 ב� ש"י כוס שיתנו לו" חבריא"ל שאמר מולדתי
 כוס לו והגישו החסידי� אותו הטעו .מעלות תשעי�
" שהכל" ביר� הלה. ארבעי� מעלות ב� ש"יי מלא

 אותו רימוש ותיכ! משהרגיש, המשקה מ� מעט וטע�
 שאמר בטע�, תורה סתרי עכשיו לכ� אגיד" :אמר

 סיסרא באמת כי, "נתנה חלב שאל מי�" :בשופטי�
 יעל אבל, "מי�" כמספר תשעי� מעלות של ש"י רצה
 - וכמוב�"... חלב" כמספר ,בלבד ארבעי� של לו נתנה
  .."תורה- רק סיסרא תורה סתרי לא זה - הישיש סיי�

אמתית  שמחה בפורי� חי�ושמ ששי� אבותינו היו כ�
 חידות ודברי סיפורי� ידי על מעמקי הנובעת

  .את הלב משעשעות
  

  המשפיעי� אצל פורי�
 המרכזי� אחד היה, בסרביה שבמחוז בעלצי בעיר

 תלמידי משפיעי� שני עמדו ובראש� ד"לחסידות חב
 שחרותו בימי שהיה, בער חיי� רבי :מובהקי� חכמי�

 שעלה, סופר נח ורבי, ע"צדק זי הצמח אצל" חוזר"
 העול� מלחמת לפני פרו� מספר שני� ישראל-לאר�
  .ה"תרע

 היו ולילה יומ� אבל, בדוחק מצויה היתה פרנסת�
 ימות כל. ד"חב ובחסידות בתורה יושבי� ומתעמקי�

 לקידוש יי� מלבד, פיה� אל משקה היה בא לא השנה
 אלה שני היו הפורי� יו� מכיו� שהגיע אבל, ולהבדלה
. שבבעלצי ד"חב כל חסידי ע� יי� בשתיית �מתחרי
 בחידודי� ובדיחות ג� כוח� אח מראי� והיו

  ".הפורי� רבני" כדר� מפולפלות
 בער חיי�' שר, הפורי� ביו� אחת פע� מעשה היה

 לו אמר. אחת בנשימה יי� של כוסות שתה שלוש
: )פו פסחי�( אמרו חכמינו א� - :סופר נח' ר חבירו

 כמה אחת על, גרגרני הרי זה תאח בבת כוסו השותה"
 שלוש כיו� ששתית, שבגרגרני� גרגר� שאתה וכמה
 מקרא -: בער-חיי�' ר לו החזיר .אחת-בבת כוסות
: )לג, כה שמות( בתורה שכ� כתוב, מקיי� אני מפורש
 כפתור -  האחד )בגרה(בקנה  משוקדי� גביעי� שלשה
   !ופרח
 לנו אמרו כלל -: בפורי� אחת פע� אמר הוא וא�

. שליחותו עושה שליח, חזקה :)ב, לא עירובי�(חכמינו 
 מ� למדי� אי�: )א, כז ש�( כ�-ג� זה אמרו כנגד אבל

 יי�: נאמר אנו וא!; לכ� ש� ראיות והביאו, הכללות
 אנו שהרי, עושה שליחותו שליח אי� שלפעמי�. יוכיח

 מועל בשליחותו והוא, הקיבה אל היי� את שולחי�
� א� -": החבריא" מ� אחד אותו שאל ...הראש אל והול

 מה אבל - ?בשליחותו ממי שמועל נהנה מר למה כ�
 עומד וצווח והכתוב - בער-חיי�' ר לו השיב - אעשה

   "...ואמלאהו פי� הרחב"
 היא הכתוב שכוונת, יודע אתה מני� - : שוב ההוא שאל
-חיי� רבי לו החזיר ?מי�" ואמלאהו" כוונתו אולי ,ליי�
 משה למדנו מתורת זה דבר :שאלה כדי תו� בער

 ,ואמלאהו" וכתוב היקב מ� כתוב וכמלאה. שוה בגזירה
 מ�" ואמלאהו" א! כא�" היקב מ�" ש�" מלאה" מה

  ..היקב
 כי, בבעלצי פורי� בסעודת בער- חיי� רבי אמר עוד

 היה זה, וישכר וישת כר� נח שנטע מה, לפי דעתו
 ילהמג( ל"חז אמרו כ� שהרי, לנטוע שבו מותר. בפורי�

 לשתות מצוה ביו�-ובו, נטיעה בפורי� נטע רבי: )א, ה
   ...שכרות כדי עד ולהתבס�

 ראיה שאי� פי- על-א! - : ואמר סופר נח' ר חברו נענה
 בארבעה ונוח: ")יז, ט( כתוב שכ�; לדבר זכר יש ,לדבר
בכל : וראו צאו ועתה, "משתה יו� ועשה את בו עשר
, אסתר תבמגיל ואילו', בלי ו חסר נח נכתב מקו�
 שנח ללמד�', מלא ו ונוח כתיב, בפורי� קוראי� שאנו

 נח -: ואמרו המסובי� כל נענו ...מלא הוא בפורי�
   ...דורש הוא עצמו לכבוד

 הפייט� דברי לבאר בפורי� אחת פע� אמר הוא וא�
 אב הגיע אשר איש זכור" פיוט סו�(" זכור יוצר לפרשת"ב

 כי, "�חמשי על נתלה שבעי� תכלית" :")עתו ללא
 המ� את אחשורוש המל� האלה גדל הדברי� אחרי"מ
 ישנ�" הע� על המ� ויתלו את" הפסוק עד" המדתא ב�

  , פסוקי� שבעי�

 שבעי� בסו!, "שבעי� תכלית" :פייט�ה כוונת וזוהי
 גבוה ע�" חמשי� נתלה על" המ� כי מסופר פסוקי�
  ...אמה חמשי�
: אומר היה בפורי� דעתו עליו בדחה כאשר, נח' ר ואול�

 בעת קרו, אסתר במגילת המסופרי� כל המקרי� -
, ושתי את להביא ציוה ביי� המל� בטוב לב: יי�-שתיית
 משתה המל� עשה ושתי אסתר תחת את המלי� כאשר
 מה להשמיד� כלפי היהודי� הגזירה הוציא וכאשר, גדול
 שתי, לשתות לשתות ישבו והמ� והמל�: ש� כתיב

, למשתה היי� והמ� המל� את אסתר הזמינה פעמי�
 לתלות היי� צוה ומשתה הבית� המל� מגינת שב וכאשר

 של סופו כלומר ,"שבעי� תכלית" כי הוי אומר, המ� את
 על נתלה" כי המ� היה שבעי� יי� שהוא בגימטריא

  .אמה חמשי� גבוה ע� ,"חמשי�
  

 נפתלי רבי בצל אחד מנקיי הדעת בירושלי� פורי�
  ע"זי אמסטרד�

 ירושלי� שהסתופ!-יליד מפי רי�הפו מיו� עדות
 .ל"ירושלי� זצוק-נפתלי מאמסטרד� רבי הצדיק בקרבת
 ישראל ברבו רבי נפתלי רבי של דבקותו היתה כנודע

 קשורה היתה נפשו ,גבול ללא ובשיטתו סאלאנטער
 בלי קט� או גדול דבר ולא עשה ימיו כל רבו בנפש
 היה ישראל רבי של פטירתו לאחר וא! .פיו את לשאול

 ואמרותיו השונות מדברותיו ומעיי� מחבריו דורש וחוקר
 מורא בו נתקיי�. לשאלה שעמד בה מענה למצוא כדי
� דעת גילוי עבורו היתה רבו הכרעת .שמי� כמורא רב

 כלו� לדבר מבלי זה כל א� .אחריו להרהר תורה שאי�
נפתלי  רבי הרשה בשנה אחד יו� רק, אודותיו וחביריו

, נפתלי רבי .הפורי� ביו�, הכלל מ� יוצא לעשותו לעצמו
 ותכנ� תכנית, לפרקי� מדויקי� זמנו לעצמו שסידר
 הזמ� טרדות שכל, רגע ולכל לכל שעה, יו� לכל קפדנית

בכל  עוסק היה, נימה כמלא מתכניתו לו לשנות גרמו לא
 דבריו מתבל את כשהוא משקה בשתיית הפורי� יו�

  .וחבריו הגדולי� רבו על בפורי�
 במחיצתו אז לבלות הורשה, והתלמידי� חורי�הב, לנו

 אחת בי� פע�. כל מגבלה ללא והמעניינת הנעימה
 הגדולי� התלמידי� של הרבה בשבח�, לשתיה שתיה
העלה  לא, הרבי עליו שאמר מה. הרבי שאמר עליה� ומה
   .כלל לשונו על

 העזתי, הדעת שבשתיה בדיחות ומתו�, בי היתה ילדות
 הרבי אמר מה: "פורימית שו�פני ושאלתיו בל את פע�
�: תמהות והפליט עיני� שתי בי נע� נפתלי רבי "?עלי

? זק� באד� א! מותר להתלוצ� בפורי� כי אתה סבור"
אותי כאחד  חשבו אלו שגדולי� פני בושה תכסה באמת
  . מה�

 רבינו של בשעת דרשותיו אצל� שעמדתי משו�, אמנ�
 זה היה כי עיוד מי כמוני א�. לי פני� האירו ה�, הגדול

א!  הגיע שלא, כמוני מועט לאד� משו� רחמנות
  . לקרסוליה�

 ".תועלת מביאה במחיצת גדולי� זאת העמידה בכל אבל
מתאוי�  והסביבה והכל העיר בכל מפורס� שמ� והרי"

�  .פורימית בעזות מצח המשכתי, "?לראות
: שכולה תמימות ח� בענות וענה כעס לא נפתלי רבי
אותי  שבטעות� חושבי�, ביהר כבוד בשביל הכל"

  . לתלמידו
, הצנועה זוגתי של בעטיה רק לי הוא בא, הפרסו� ואילו

 וכל הנשי�, לכבוד שבת מהודרות חלות שהיא אופה
 באי� כ� ומתו� ,לתפארת ידיה מעשי את מהללות
  , בשבחה לספר
 יד לי שאי� למרות, בשבחי לה� מספרת ,כדרכה, והיא

  "...כלל לו ראוי ואיני הזה והפרסו� בכל הכבוד
 עמד, ראשוני� ברקיע כוכבי� משנראו היו� רדת ע�
. לאד� אחר והיה יינו עי� פג כהר!, מכסאו נפתלי רבי

, העבודה שעת הגיעה, עבר חג הפורי� – אמר - רבותי
ויראה  ולהתפלל באימה מהשיכרות עלינו להתפכח

 כדי, שקידה בתורה להגביר ג� עלינו. ערבית תפלת
 בגלל הקבוע מסדר לימודנו חסרנושה את להשלי�

, הודיה עיני� של במאור אותנו פטר התפלה לאחר .היו�
 את הסיט, עמו ולשמוח בחברתו להסב שהואלנו על

, מעמיק בלימוד ושקע לימודו הקבוע למקו� העמוד
   .גדולה בשקידה הרוח כשכולו התפעלות ורוממות

 הגדול נפשנו למראה ידענו ולא במקומנו תקועי� עמדנו
 זה וזק� רצו� הרצו� שבגו! ותוק! הרוח עוז הזה של
  .שלפנינו

  

        , , , , , , , , פניני�פניני�פניני�פניני�פניני�פניני�פניני�פניני�, , , , , , , , אמרותאמרותאמרותאמרותאמרותאמרותאמרותאמרות
        וסיפורי צדיקי�וסיפורי צדיקי�וסיפורי צדיקי�וסיפורי צדיקי�וסיפורי צדיקי�וסיפורי צדיקי�וסיפורי צדיקי�וסיפורי צדיקי�

  'ח' המש� מעמ
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  – שמחת פורי� אמיתית
   

  א"משנת תשע קט� המש
  

אנו , וברכה זכרו תורת משה שלו�למערכת 
וברצוני להעביר תוכ! , מתקרבי� ליו� הקדוש פורי�

ולא שתלמידי יסחפו , ומשמעות לחג הפורי�
חזקה על חבר שיוסי' עוד חומר ', מהרחוב וכו

כ על המאמרי� הנפלאי� "ייש. למחשבה להתעלות
 .בברכת ריעי� אהובי�. שנקראי� בשקיקה עצומה

  .ו"ירושלי� ת –ב . משה
  
א כבר כתבנו "הכנה לפורי
 תשעבגיליונות . ת


נשתת, , כשהילדי
 תוססי
 ונלהבי
 לפורי

ה נשיר אית
 שירי
 של "אי, אית
 ונשמח עמ

זה לא הזמ� להראות , פורי
 ולא נחסו
 את האוירה
אלא ננצל ליצוק לה
 תוכ� כדי , פני
 חמוצות


  , שתהא שמחה ע
 ח� ע
 טע
ה
 צריכה להיות שאיפת המחנ� והאב להגביוזאת 
כדי שיבינו לליב
 דהשמחה מביאה יראת , טפח

נסביר , שמחה תשפיע השפעות טובות, הרוממות
ויהי כנג� המנג� ותהי עליו רוח "לה
 במקצת שיבינו 

א שני
 לא "נזכיר לה
 שמש� כ, )מלכי� טו(" 'ה
שרתה שכינה על יעקב אבינו בשל עצבותו על בנו 

ור אז וכשסרח בת אשר ניגנה ע
 הכינ, יוס, הצדיק
וזה תכלית . חזרה אליו השראת השכינה הקדושה

  .'השמחה להתקרב לה
האמרי ק "צרי� לזה זהירות כאמרתו של הרהאבל 

בי� שמחה להוללות יש : "ל"ע בזה"זיני" 'חיי� מויז
תהילי� (אכ� כתיב , "מחיצה דקה של כחוט השערה

שתנאי , "בשמחה בואו לפניו ברננה' עבדו את ה" )ק
ק "כשל ' מרגלא בפומי. שמחה הוא' לעבודת ה

שהפסוק לא בא לתת  א"ני" שליט'ר מויז"אדמו
אלא , במידת השמחה' עצה טובה לעבוד את ה

שמחה  - היא שמחה' התנאי לעבודת השהפירוש 
' כשיש שמחה יש עבודת ה, "ש
 אחד"' גימט

  ומרגישי
 את האחד יחיד
  .כ"ע. ומיוחד
ל "זצ יעקב שמשו! מרגליות' ר' ח המפו"הרהזקני 

הפסוק : צפת היה מפרש בדר� צחותק "עיהמ
 ,פעמי
 שאינו הול�, בשמחה' עבדו את ה"אומר 

אבל כשאתה שרוי בשמחה ', וקשה לעבוד את ה
תנצל זאת ' בר מצוה וכו, ית רה זיכה אות� בב"הקב

  .'לעבודת ה
חוד החנית של השמחה היא חג הפורי
 נינו ילעיני


 אפשרי ג
 לילדי -'ננצלו לעבודת ה, הקדוש
א�  לטפט, בטיפי� שיבינו כי יו
 זה מרומ
 הוא

בשמחה  ועל כ� נשמח, הוא מוסתר בתו� תחפושת
  .ו"אמיתית ולא הוללות ח

" וגילו ברעדה" )יא, תהילי� ב(איתא בפסוק אבל 
כמו ששמענו שרבי
 רבי
 -היינו שמחה ע
 פחד


וג� שמענו שתחילת (, תחילת עליית
 היתה בפורי

  .)ו"תה מפריקת עול של פורי� חו הי"מעידת� ח
כי א
 , ההלכה שהבדלה הוא בחונ� הדעתידועה 

לקראתינו שהיריד פתוח בפורי
 עשרי
 וארבעה שעות 
יהא מי שיעבור שאסור  ,לפספס זאתזה רשלנות , רצופות

  .עליו הפורי
 בלי לרכוש הכלי
 לשמחה אמיתית
לבקש מתלמידי
 שכל אחד יביא איזה מאמר אפשרי 

והרב המחנ� יקריא , אימרה בנושא השמחה וחשיבותה
 
ה "ובעז, עוד' ויוסי, מדיליאותו בפני כל התלמידי

ת יכנסו ללבות הטהורי
 ויעשה חקיקה "האימרות והד
הוא חג " פורי
"בעצמותיה
 שג
 כי יזקי� ידעו ויבינו ש


  .חג ע
 תוכ� פנימי, מרומ
היו חוזרי
 בפורי
 אימרה שהיה שיכור שהיה צדיקי� 

א שביקש "מתאונ� איזה רשע מרושע המ� כיצד היה לו הו
, את כל היהודי
 מנער ועד זק� ביו
 אחד להשמיד להרוג

  , היתכ� במאה עשרי
 ושבע מדינות ביו
 אחד
כי המ� הרשע ידע היטב שיתכ� : מותיב ומפרק לההוא 

וזממו לא תצא וכל התכנית תתבטל ואז היהודי
 יקבעו 
, אמר המ� הרשע אני לא ית� לה
 יותר מיו
 אחד, ט"יו

  !!רשע מרושע, לא פירג� יותר מיו
 אחד, איזה רשע
צדיקי
 אומרי
 יש בזה פנימיות ג
 כ� שפורי
 הוא היו 

שלוש , יו
 גדול וקדוש שבו מלאי
 מצוות כרימו�
סעודת פורי
 , קריאת המגילה, ק"לימוד התוה, תפילות


ת משתה ושמחה ומתנו, משלוח מנות, בלילה וביו

  .כל זה נכנס ביו
 אחד, לאביוני

לדברי
 אלו צריכי
 : א"מ זילברברג שליט"צ רצ"הרהאמר 
 הילותמעשיו היו בבהמ� הרשע שכל , הרבה ישוב הדעת

שכ� יקיימו המצוות בלי ישוב  וחפצו הרע היה ובחיפזו�
  ,בהוללותוהדעת 
נעביר את הפורי
 , לא נית� להמ� הרשע לנצחנו כ�על 

ונהפו� הוא אשר ישלטו ", בישוב הדעת ובהתבוננות

, הגדול הוא היצר הרעהשונא , "היהודי
 המה בשונאיה

נכוו� כמה שאפשר , נתפלל ע
 כוונה בכל התפילות
  .נקיי
 את מצוות היו
 בשמחה, וביכולת
מה שאלת� ומה "שפורי
 הוא יו
 שמכריזי
 בו נזכור 

  !אבל צרי� לבקש, "בקשת� ותנת� ל�
ה ואמר פתח רבי יהוד )א"ויקרא ח ע(ק "בדברי הזוהנסיי� 

 'העבדו את ', מחה וגובש 'העבדו את  )תהלי� ק ב(
דכל פולחנא דבעי בר נש למפלח , הכי אוליפנא, בשמחה

למדנו דכל פולחנא דבעיקר שאנו , לקודשא ברי� הוא
כי כל עבודת התפילה שצרי�  - נמפלח לקודשא ברי הוא

צריכה להיות  -בחדוותא ברעותא דלבא' האד
 לעבוד לה
 כדי -בגי� דישתבח פולחניה בשלימו -בשמחה וברצו�

תפילתו מעומק הלב והנפש ' עבודתו בשלימות פי' שתהי
וא
 אי� תפילתו בשמחה הוא , המשתתפת ע
 הגו,

 )פ מתוק מדבש"ע(תפילה בלא כוונה שהיא כגו, בלי נשמה 
, וע
 כוונה נתפלל מתו� שמחה' ובוודאי בפורי
 הק

  .ותפילתינו תתקבל לרחמי
 ולרצו�
פורי
 זה  -וכ�ת ילדי
 יקרי
 תשמחו ותעלצו אבל ע
לכ! 

לכוי� בברכת התורה באהבה  זמ� קבלת התורה נשתדל
וכל התפילות שבו מתחנני
 ה� על גשמיות וה� על  .רבה

  .דברי רוחניות
 .שיהא מחיית עמלק ע
 שמחת פורי
 אמיתית רצו�ויהי 

  . ויתקבלו ברחמי
 וברצו� תפילתינו לפני אדו� כל
  

  0577962493כ� לתגובותיכ� והארותי. פורי� אמ!אפרייליכע 

 

�        פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו
  הרב שמואל שטר�

  יוע� חינוכי
 

א
 לא נכי� אות
 כראוי ונסביר
 , אי� דעת הבדלה מני�
מני� יהא לה
 ההבדלה בי� פריקת , שמחת פורי
 מה היא

  .ו לשמחה דקדושה"עול ח
מה טוב ומה נעי
 שהמחנ� יכי� תלמידיו במאמרי
 לכ! 

וכ� האב בשולח� השבת ', ורי
 הקנשגבי
 על אודות פ
על אודות פורי
 ' והפורי
 בבית יצטט לה
 מספרי
 הק

  . 'הק
הב� יידע \שהתלמיד, כבר שאי� דבר בא מעצמוכתבנו 

  . פורי
 מה היאחג הקדוש מעצמו קדושת 
  .חוב קדוש מוטל עלינו להחדיר זאת בה
לכ! 

: ק"כותב וזל )ב"משפטי� עמוד י( ש� משמואלק "בספה
ישנו "כמאמר המ� ֵשיָנה נה אותו הדור היו אז בבחינת דה"

היינו שכל מה שעשו מצוות , מ� המצוותָיְשנּו , "ע
 אחד
בשמחה ובחיות אלא כעושה מתו� שינה ' ט לא הי"ומעש

כ כאשר נתעוררו "וע, שאינו נשאר אלא קוסטא דחיותא
התעוררה הנקודה הפנימית שבלב בחוזק מאוד , בתשובה

כאשר מתפרצת  )געש- הר(בט� האר- וכאש העצורה ב
לצאת היא יוצאת בחוזק גדול ומרעישה הרי
 וזורקת 

כ� כאשר נתעוררה הפנימית שבלב שהיה , אש למרחוק
היה בכוח גדול ועלה למעלה , אטו
 ואחוז בחבלי שינה

  .ש"ובזה התעורר ג
 למעלה עיי. ראש
שג
 לילדי
 ובחורי
 אפשרי להסביר שפורי
 כמדומני 

דהול� בטל כיש� דמי היינו , להתעורר מהשינה זה הזמ�
,  כשהוא פארשלפי� בתפילות ולימוד התורה ובלי חיות

 
ולכ� בפורי
 השמחה היא השיא מכל השנה וכל היקו
שאפשר להתעורר ' כ חשובה לה"השמחה היא כ, רוקד

  !פורי� הקדוש בא" התעוררו התעוררו"
 ק"מביא מהזוה )רכב' שמות עמ( ש� משמואלבספר 

שחוטא ועושה תשובה צרי� להיות ברוח  )א"ויקרא ח ע(
, נשברה וברוח עצובה והרי השמחה לא נמצא בו

  ?ולעבודת הקרבנות צרי� שמחה
י כהני
 ולווי
 וה
 משלימי
 "שהשמחה היא עומתר" 

ק בזמ� הזה שאי� עבודת "ומקשה הזוה, השמחה בשבילו
הקרבנות וחסר השמחה מעבודת הלויי
 כיצד החוטא 

ני קונו שעושה תשובה ובוכה במרירות הלב מקיי
 לפ
  ', השמחה שצרי� לעבודת ה

אבל , לעול
 יהא אד
 דואג בקרבו על עוונותיוומתר" 
בהיותו עוסק בשבחו של מקו
 ובלימוד התורה אז צרי� 

בניגו� ובקול ערב ובזה מקיי
 , להיות בשמחה ובששו�
  פ "ע(ש "עיי, שמחה ורננה בשמחת לבו בתורה

  .)מדבש מתוק
בלתי "ק ש"שהיוצא מדברי הזוה' ש
 משמואל'הומבאר 

יריד השמחה , "להתקרב לקדושהשמחה אי אפשר 
בפורי
 עצמו מי יכול לשער , כל חודש אדר פתוח

  .קוני
 שמחה לכל השנה, כשיודעי
 לנצל זאת טוב
אלו יוצאי
 מהלב מהמחנ� או האבא בשולח� כשדברי� 

לאה שבאה ומבארי
 אודות המתנה הנפ, השבת

        צדיקיאצדיקיאצדיקיאצדיקיאצדיקיאצדיקיאצדיקיאצדיקיא        בגובגובגובגובגובגובגובגו
  צ המקובלצ המקובל""הגההגה

�  רבי ניסי� פר�רבי ניסי� פר
  מתולדותיו

ז "תשרי תש' רבי ניסי
 פר- נולד ביו
 וצ "הגה
לאביו רבי מיימו� אשר עסק , שבמרוקובדאט- 
  .א מרת סוליקה"ולאמו תבלחט, בצורפות

זה היה , בילדותו ניכר עליו כי לגדולות נועדכבר 

וא, , מתבטא בעיקר בלימודו הרצו, שעות רבות ללא הפסק
ועד מהרה , מחנכיו ומוריו התפעלו מאוד משקדנותו המופלגת

  .ה'לומז'עוד בהיותו נער כבר נלקח ללמוד לישיבת 
ראו היק, ידיעותיו של הנער הצעיר ושכרו לו אבר� שילמד ש� 

ולפלא כי תו� שנה במוחו , עמו כדי להדביק את הפער הלימודי
החרי, ושכלו החד ובשקדנותו העצומה הספיק להדביק את כל 

וכבר תו� שנה , הפער ויהי הנער לאחד מתלמידי הישיבה
לקד
  - ר
 מעלהמהיכנסו הפקיד בידיו ראש הישיבה תפקיד 


  .בלימוד התורה, קבוצת בחורי
 חלשי
 וכשהגיע לפרקו נישא , עלה ונתעלה במעלות התורה והיראהכ

שהיה  רבי רפאל אבוהבצ הפייט� והמוהל המופלא "ע
 בת הרה
  .א"מ מלעלוב זיע"מקורב מאוד א, הוא למר� רבינו הקדוש הרמ

  אור היקוד, מופלאאור 
הוא היה ענוות� ושפל בר� שאי� , חומאז לא פסקו לדבר בשבואכ! 

אהבת ישראל העצומה שפעמה בו לכל יהודי , הרבה בדומה לו
הוא היה כמו אב . היתה מפליאה את כל רואיו ומכיריו, מישראל

. רחו
 לכל מי שהגיע לקבלת עצה וברכה ממנו וכל הבאי
 בקרבתו
מסופר כי כל מי שהגיע אליו קיבל ממנו תחושה אישית והרגשה 

ורבי ניסי
 , נ"כי הוא האד
 הכי חשוב עלי אדמות כעת לר, שיתמוח
ועונה בקולו , כמו אב אמיתי היה מאזי� לכל בעיה קטנה כגדולה


וא, מחבק וממיס את , מחזיק את היד, כשהוא מלט,, השקט והנעי
  .ליבו של כל יהודי שביקש לו מעט נחמה

ונה לא כהשגעתי לרב בפע
 הראש: )הרב בר לב(יהודי אחד מספר 
דפקתי על שולחנו של הרב ניסי
 ואמרתי לו , צ"הייתי שומר תומ

 א"י' המש בעמ
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  ל "המקובל רבי ניסי� פר" זצוק החסיד הגאו! הצדיק
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  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

  ))))זזזז""""תקנתקנתקנתקנ((((ר אברה� "ד פודקאמי� ב"רבי חיי� סגל לנדא מבראדי אב    - - - - 
  ))))חחחח""""תריתריתריתרי((((ד לונטשי� "ר חיי� אב"ד אסטראווע ב"רבי מנח� אויערבא� אב

  ))))פפפפ""""תרתרתרתר((((ר דוד מבהוש "רבי שלו� יוס$ משפיקוב ב
  ))))טטטט""""תרפתרפתרפתרפ((((מדרש משה  - ר חיי� ישראל"רבי משה מרדכי מפילוב ב

  ))))''''אדר באדר באדר באדר ב    ----בבבב""""תשנתשנתשנתשנ((((אהר� מטרסדור$ . י ת"ר -ר ישראל טויסיג "משה שמואל ב רבי –
  ))))''''אדר באדר באדר באדר ב    - - - - הההה""""תשסתשסתשסתשס((((י אופקי� "ר -ר יעקב"רבי חיי� הכה� קמיל ב
  ))))לללל""""תתתת(((( - קב הישר -ר שמואל"רבי צבי קאידנובר ב

  ))))זזזז""""תרכתרכתרכתרכ((((ר יוס$ יצחק "רבי אהר� משה מאוורטש ב
  ))))בבבב""""תשתשתשתש((((טיק ר מנח� מנדל מפריס"ד ב"רבי יחזקאל שרגא מדוקלא הי

  ))))וווו""""תרעתרעתרעתרע((((ר נפתלי צבי מראדיכוב "מזאלקווא ב' רבי אשר ישעי
  ))))זזזז""""תרעתרעתרעתרע((((ר יעקב יצחק מבלענדוב "מגריצא ב' רבי ישעי

  ))))דדדד""""תשמתשמתשמתשמ((((בוטושא�  -ר יהודה אריה לייבוש מבוטשעטש"רבי מרדכי פרנקל ב
        ))))וווו""""תשכתשכתשכתשכ((((י מסטמר 'ר דב בערצ"צדקת יוס$ ב' ר מפיטסבורג בערבי יוס$ לייפ

ק רבינו משה מלעלוב ק רבינו משה מלעלוב ק רבינו משה מלעלוב ק רבינו משה מלעלוב """"ק מר� הרהק מר� הרהק מר� הרהק מר� הרה""""ק רבינו אלעזר מנדל מלעלוב ב� כק רבינו אלעזר מנדל מלעלוב ב� כק רבינו אלעזר מנדל מלעלוב ב� כק רבינו אלעזר מנדל מלעלוב ב� כ""""ההההק מר� הרק מר� הרק מר� הרק מר� הר""""ככככ –
        ))))''''אדר באדר באדר באדר ב    - - - - גגגג""""תרמתרמתרמתרמ((((

  ))))''''אדר באדר באדר באדר ב    ----הההה""""תשסתשסתשסתשס((((פתחי לב על חובות הלבבות ועוד  -ר טוביה ליברמ�"רבי פנחס יהודה ב
  ))))הההה""""תקפתקפתקפתקפ((((דברי רש ' ר איסר אולמ� ב"רבי שלו� חרי$ ב

  .י והמגיד מקאזני� ז מאניפול"הרבי ר' תל -ר יעקב"ד בובריקא ב"רבי שמחה אב
  .ר יחיאל מיכל מיאמפאלי"רבי יוס$ דראביטשר ממעזיבוז ב

  ))))בבבב""""תרצתרצתרצתרצ((((ר משה דוד מסטאניסלוב "רבי יחיאל מאלעסק ב
        ))))גגגג""""תרמתרמתרמתרמ((((ד קראקא "ר משה סופר אב"רבי שמעו� ב

  ))))וווו""""תשנתשנתשנתשנ((((פני מנח� ' ר אברה� מרדכי אלתר מגור ב"רבי פינחס מנח� ב
  ))))''''אדר באדר באדר באדר ב    - - - - בבבב""""תרמתרמתרמתרמ((((ד קארטשי� "� אבר אברה"רבי אריה לייבוש מרימנוב ב    - - - - 

    ----גגגג""""תרמתרמתרמתרמ((((ז אדר "צ בט"בלוח דבר בעתו הביא היא -ר משה"ד קראקא ב"רבי שמעו� סופר אב
  ))))''''אדר באדר באדר באדר ב

  ))))''''אדר באדר באדר באדר ב    - - - - הההה""""תשסתשסתשסתשס((((ר יהודה משה "רבי אברה� מנח� דאנציגר מאלכסנדר ב
 �  ))))''''אדר באדר באדר באדר ב    ----הההה""""תשסתשסתשסתשס((((ר שמואל עוזר "לעלוב ב –רבי יעקב אשר קאפ$ מברנובי

  ))))טטטט""""תקיתקיתקיתקי((((ש מבעלזא "ק ר"טורדוס זקינו של ההר "רבי משה ב
  ))))גגגג""""תקעתקעתקעתקע((((מ מרימנוב "ר' תל -ר אברה� מטיטשי�"רבי חיי� יעקב מדוקלא ב

  ))))גגגג""""תקעתקעתקעתקע((((י� 'ק מרוז"אחי הה -ר שלו� שכנא"רבי אברה� מפראהבישט ורבי דוב בער ב
  ))))זזזז""""תרעתרעתרעתרע((((ר אברה� יעקב מסדיגורא "רבי יצחק פרידמ� מבאיא� ב

  ))))בבבב""""תשתשתשתש((((ר יצחק יעקב מביאלא "ריטש ברבי מאיר שלמה יהודה ממעז
  ))))''''אדר באדר באדר באדר ב    - - - - דדדד""""תקנתקנתקנתקנ((((יסוד ושורש העבודה  -ר משה מהורדנא"רבי אלכסנדר זיסקינד ב –

  ))))''''אדר באדר באדר באדר ב    - - - - לללל""""תרתרתרתר((((חשבה לטובה  -ר פנחס"רבי חנו� העני� מאלכסנדר ב
  ))))''''אדר באדר באדר באדר ב    ----וווו""""תשתשתשתש((((דורש טוב  -ר ישראל"ורטקוב ב'רבי נחו� מרדכי מצ

        ))))דדדד""""תשלתשלתשלתשל((((' ח ישיבת פוניבזרבי יחזקאל הלוי לוינשטיי� משגי
  ))))אאאא""""תקפתקפתקפתקפ((((חת� המגיד מקאזני�  -יהודה לייב' ר ארי"א ב"ר שמחה וי"רבי יחזקאל מקאזני� ב

  ))))וווו""""תקפתקפתקפתקפ((((רבי אברה� מקאליסק ' תל - ר שלמה זלמ� אשכנזי"רבי יצחק הכה� מטבריה ב
  ))))זזזז""""תקפתקפתקפתקפ((((מ מלעכוויטש "ר' רבי יחיאל מיכל מלעכוויטש תל
  ))))הההה""""תרנתרנתרנתרנ((((א ועוד "� ושפ"הרי' ק מקאצק חי"הה' תל -רבי אברה� יהודה לייב מבראק
  ))))זזזז""""תרפתרפתרפתרפ((((ר שלו� מפשיטיק "רבי אביגדור מטשענסטכוב ב

  ))))''''אדר באדר באדר באדר ב    ----בבבב""""תרצתרצתרצתרצ((((א "� תובב"ד י"ר אברה� שלמה גאב"רבי יוס$ חיי� זוננפעלד ב –
  ))))''''אדר באדר באדר באדר ב    - - - - הההה""""תשסתשסתשסתשס((((ר דוד "פארק ב. רבי ישכר בער לייפער מנדבורנא באניא ב

        ))))דדדד""""תרלתרלתרלתרל((((דוד  צמח -דינוב ר צבי אלימל� מ"רבי דוד ב
  ))))ממממ""""תרתרתרתר((((ר חיי� מקוסוב "רבי יעקב שמשו� ב

  ))))בבבב""""תרעתרעתרעתרע((((זכותא דאברה�  -ר יהושע אשר"רבי אברה� דוד נפתלי ירחמיאל מפאריסוב ב
        ))))פפפפ""""תרתרתרתר(((( זכרו� יהודה ועוד, שבט מיהודה' ד סטמר ב"ר יהושע פולק גרינוואלד אב"רבי יהודה ב

  ))))חחחח""""תרפתרפתרפתרפ(((( מאיר עיני חכמי� ועוד - הלוי מאוסטרובצה ר אברה� יצחק"ב האלשטאק רבי מאיר יחיאל
  ))))טטטט""""תרצתרצתרצתרצ((((ר אברה� משה "רבי עמנואל מפאביני� ב

  ))))גגגג""""תשנתשנתשנתשנ((((ימות עול�  - אמרות קודש -ר יוס$ מאמשינוב"רבי יצחק קאליש ב
  ))))''''אדר באדר באדר באדר ב    - - - - דדדד""""תרכתרכתרכתרכ((((אור השמש  –ר אריה לייב "רבי שמעו� שלמה מבענדער ב –

        ניס�ניס�ניס�ניס�' ' ' ' זזזז' ' ' ' א שנפא שנפא שנפא שנפ""""יייי    ))))גגגג""""שצשצשצשצ((((ר יעקב שי$ "ב ]]]]����""""מהרמהרמהרמהר[[[[רבי מאיר 
        ))))אאאא""""תתתת((((ח "ר שמואל סירקיש  הב"רבי יואל ב

  ))))טטטט""""תקנתקנתקנתקנ((((מ מויטעפסק "ר' תל -ר צבי הירש"רבי שלמה זלמ� הכה� אשכנזי מוילנא ב
  ))))דדדד""""תרלתרלתרלתרל((((א "ק מר� רבינו משה מלעלוב זיע"חת� הרה -ר פנחס מאפטא"רבי יצחק מנח� לוי מוואלברו� ב

  ))))דדדד""""תרסתרסתרסתרס((((יודעי בינה  -ר אלעזר מלאנצהוט"רבי צבי אלימל� מבערטש ב
  ))))דדדד""""תשסתשסתשסתשס((((צאנז - ב מגריבוב"חת� ר -ר חנו� העני� דב"ראדומישלא ב- רבי אברה� יהושע העשיל ממאלי�

        ))))זזזז""""תקמתקמתקמתקמ((((נוע� אלימל� ' ענסק ב'ר אליעזר ליפמ� מליז"הרבי רבי אלימל� ב –
  ))))''''אדר באדר באדר באדר ב    ----וווו""""תרפתרפתרפתרפ((((ר אריה לייבוש מדוקלא "רבי מנח� מענדל מפריסטיק ב

    ד אדרד אדרד אדרד אדר""""יייי' ' ' ' הההה    יו�יו�יו�יו�
  פורי�פורי�פורי�פורי�

  
  

  ו אדרו אדרו אדרו אדר""""טטטט    ''''וווויו� יו� יו� יו� 
  
  
  
  
  
  

  
ז ז ז ז """"טטטט    קקקק""""שבשבשבשביו� יו� יו� יו� 
  אדראדראדראדר
  
  
  
  
  

  
 ז אדרז אדרז אדרז אדר""""יייי' ' ' ' יו� איו� איו� איו� א

  

  

  
ח ח ח ח """"יייי' ' ' ' בבבביו� יו� יו� יו� 
  רררראדאדאדאד

  

  

  

  

  

  
ט ט ט ט """"יייי' ' ' ' גגגגיו� יו� יו� יו� 
  רררראדאדאדאד

  

  

  

  

  

  
  רררראדאדאדאד' ' ' ' ככככ' ' ' ' יו� דיו� דיו� דיו� ד

  

  

  

  

  
א א א א """"ככככ' ' ' ' ההההיו� יו� יו� יו� 
  רררראדאדאדאד

  
 

        בגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיא
  ''יי' ' המש� מעמהמש� מעמ

 

. לא חשבתי שיש דר� של לימוד. שאני רוצה ללמוד קבלה
גמרא ועוד והדר� עוד ארוכה עד , תחילה שמירת הלכות

וצוה עלי , א� רבי ניסי
 לא דיבר הרבה, הזכות ללמוד קבלה
נכנסת ללבי : החזיק לי את היד ק
 וחיבק אותי ואמר, לעמוד

  . תבוא מחר ונתחיל
היה רבי ניסי
 ע
 אהבת ישראל ומסירות נפש לכל כזה 
.  ע
 התבטלות לכל איש יהודי ולו הפשוט ביותר, אחד

ש מתלמידיו שהיה זה בעת לידת "ע
 אחד מאנ מסופרכ
אחד מילדיו והנה לפתע הרופאי
 מגלי
 סימני מצוקה אצל 

א עבר חמצ� לתינוק שהתינוק התהפ� וזה גר
 של, היולדת
כשסיפר זאת לרבי ניסי
 הוא נעמד , וחייה
 היו בסכנה

באמצע השיעור ודפק על השולח� וצוה שהעובר יתהפ� 
ולא רצה להמשי� השיעור עד שאכ� התבשר כי , עכשיו ומיד

  .שלו
 לילד ואכ� הוא התהפ� ותו� זמ� מועט כלא היה
אחד שבא כל , היה ניח� בח� מיוחד מיחידי סגולה ממשהוא 

ע
 רו� ועדינות נפלאה ' אבא'עמו במגע חש שהוא נמצא ליד 
האור שקר� מפניו ראו היושבי
 מולו . שהמיסה את הלבבות

כל גופו אמר תורה בשלהבת , בשעה בה לימד את שיעוריו
ס התורה היתה מדהימה "ידיעותיו העצומות בכל פרד, קודש

יה לרבי מעידי
 תלמידיו הרבי
 כי הידע שה, ומשובבת נפש
הכל היה אצלו , ניסי
 בחכמת הקבלה היה ממש בלתי נתפס

, ובכלל הוא היה מלמדנו בכל חלקי התורה בפשטות, פשוט
עד שהיה נכנס לפרטי פרטי
 עד למקומות שהשכל האנושי 


באופ� בלתי ' כל כולו היה עבודת ה, לא יכול לעמוד בה
וכמנהג , הוא היה עושה גלגולי שלג בכל שנה. נתפס

אצלו , קובלי
 הצדיקי
 הקפיד בכל לילה על תיקו� חצותהמ
  תדירה ללא הר, בכל יו
 מימי חייו' היתה עבודת ה

  

  המופלאההסתלקותו 
היה זה כששכב , כי פטירתו היתה נוראה ונשגבהמספרי� 

א� מרוב חוליו , ח ביומו האחרו� לפתע ביקש לשתות"בביה
הוא ביר� , ורהנורא נאלצו להזריק באינפוזיה מי
 לגופו הטה

ש ע
 "וקרא קר, כ סידר בידיו את זקנו ושפתיו"ואח, שהכל
ואז יצאה , ומעי� אחת יצאה דמעה, כוונות כשידיו על עיניו

  .נשמתו בטהרה
  

ע� רבותינו הקדושי� מלעלוב בפרט ע� מר� התקשרותו התקשרותו התקשרותו התקשרותו 
  א"מ זיע"ק הרמ"רביה
ניסי
 היה קשור ודבוק בעבותות של התקשרות למר� הרב 

א והיה מבוטל לגמרי "מ מלעלוב זיע"הרמ' קרבינו ה
מ היה מרעי, לו חיבתו ואהבו "וא, מר� הרמ, ק"לרביה

כידוע שרבי ניסי
 היה גר בשכנות סמוכה , וקירבו עד מאוד
רבי ' משכנו ברח מ את"הרמ מ כשקבע מר�"לרבינו הרמ

  , ב"בב 65עקיבא 
ניסי
 א, פתח את בית מדרשו סמו� לבית מדרשו של רבי 
בכל שבת קודש לאחר שהיה , ותמידי� כסדר
, מ"ו הרמרבינ

סעודות מוקד
 וכ� תפילת ערבית - מסיי
 את השלש
מיד היה סר לבית מדרשו של רבינו כדי להשתת, , ק"במוצש

ומר� , בסעודה שלישית וש
 היה נשאר עד לאחר ההבדלה
וכ� מספרי
 לנו אלו שראו זאת במו , מ כיבדו עד מאוד"הרמ


מ לא הותר לא, איש לישב בסמו� "רבינו הרמ כי ליד, עיניה
וכשא� ראה מר� , וכל ציבור הנאספי
 ש
 היו עומדי
, לו

מ את הרב ניסי
 פר- מיד הגיש לו כסא וצוה עליו "הרמ
וכ� כשהיו בני . והכל מגודל חביבותו הגדולה אליו, לשבת

אד
 שוני
 מקישי
 בביתו של רבינו כדי להתקבל לברכה 
א� מתי שהיה זה המקובל הרב , יו נעני
לא תמיד ה' וכדו
מ מצוה לפתוח לו הדלת והיה "מיד היה רבינו הרמ, פר-

  .מא� מלכי רבנ�, של מלכי
, מקבלו בכבוד גדול
מ כי פעמי
 "מספרי
 רבי
 שהיו מקורבי
 למר� הרמכ "כמו

היה רבינו מפנה ', כשהיו באי
 לבקשת ברכה או עצה וכדו
מה הנכ
 צריכי
 : באומרו, 
צ רבי ניסי"אות
 אל עבר הגה

כא� בסמו� דר לו הצדיק שמג� על הדור הגאו� , ברכה ממני
וכ� להיפ� בעת שהיו , רבי ניסי
 פר- וממנו תבקשו ברכה

באי
 לבקשת ברכה או עצה אל הגאו� רבי ניסי
 היה הוא 
מ באומרו שילכו "ק הרמ"מעביר
 הישר אל מר� רביה

  .א"מ זיע"ה הרמ"ה לצדיק הדור
רבי ניסי
 תמיד היה נוהג לספר בערגת קודש על מר� צ "הגה

מ מאות
 שני
 נהדרות בקודש שבה
 זכה "רבינו הרמ
  ".היה שכ� טוב'מורי ורבי : ל"לשהות בצילו והתבטא בזה

יש לי : "צ"א, התבטא על הגה' מ הק"ידוע שרבינו הרמוכ! 
פעמי
 רבות היה א, רבינו עולה ". זה רבי ניסי
 - שכ� טוב

וא, נת� לו , של המקובל כדי לשוחח עמו בדברי תורה לביתו
שיועד , ע"את המקו
 הראשו� להקמת בית הכנסת ברחוב ר

צ הרב פר- "לקהילת ספרדי
 בני תורה בראשותו של הגה
, מ ידע כי הרב פר- נועד לגדולות"הרמ' מר� רבינו הק, ל"זצוק

י
 צ רבי ניסי
 הק"כי הגה, ואכ� כחזונו של מר� רבינו כ� היה
מפוארת וזכה להרבי- תורה ה "ל- בית א"את מוסדות קהילת 

ברבי
 לאלפי
 וזכה למאות תלמידי
 א, מבני החסידות 
  . אשר שותי
 בצמא את דבריו

כי בחג הסוכות זכור לו כי רבינו : צ רבי ניסי
"הגהסיפר 
ד תעניות "בעני� פ: עוד סיפר. מ לא היה יוצא מהסוכה"הרמ

מ שה
 אל יקיימו אלו "ר� הרמ
 לבחורי
 אמר מ"בשובבי
מאחר וה
 צריכי
 לעסוק ולהגות בלימוד התורה , התעניות
והתעניות הוא כבר , ולסיי
 עוד ועוד דפי גמרא, הקדושה

  .ל"עשה עבור
 וצ
 בשביל
 הנ
עני� מסופר כי עקב שהמקו
 ברבי עקיבא צר היה ובאותו 

 נ"ר עבר, מלהכיל את כל הרבי
 שבאו להסתופ, בצל קורתו
כשראו , ב וא, ש
 המקו
 נעשה קט� מאוד"מנח
 בב' לרח

י למצוא דזאת בני הקהילה אזרו עוז חלציה
 וכיתתו רגליי
 כ
ואכ� זכה ונדיבי
 רבי
 הרימו , צ"מקו
 מרווח עבור הגה

ל השוכ� עד היו
 -תרומת
 להקמת המשכ� המפואר בית א
ו צ רבי ניסי
 ראה כי טוב וגמר בלב"הגה, הזה ברחוב הרצוג

, מנח
' לעזוב לצמיתות את בית המדרש הקט� ברח
, מ יע- לו מר� שלא יעשה כ�"וכשהתייע- ע
 מר� רבינו הרמ

והתבטא לרבי ניסי
 כי , וא, ש
 יחזיק מני� וכולל מעת לעת
, מנח
 ספג את תפילותיכ
 ועבודתכ
 בקודש' המקו
 ברח

לכ� אינו כדאי לעזוב , והמקו
 נתקדש עד מאוד בזכות זאת
כ� אמר מר� , אלא מזה ומזה אל תנח ידיכ
, ו
 ההואהמק


  , לרבי ניסי
צ קיי
 רצו� צדיק ומאז ועד יו
 "כששמע זאת הגהואכ! 

ואכ� עד , וקידש המקו
 וטיהרו, פטירתו לא מש ממקו
 זה

' וכ� א, בית מדרשו ברח, היו
 הזה שוכ� בית מדרשו ש

  . הרצוג
ואהבה עזה א, ניסי
 היה מקושר בעבותות של ידידות רבי 

  .א"ר זיע"למר� אדמו
  , א"א שיבלחט"ח מר! רבינו שליט"להבחלוכ! 
א שורה אור התנא האלוקי "התבטא כי על רבינו שליטוא' 
וכ� היה , וכל מי שיש לו זכות יל� לראותו, א"י זיע"רשב

' ח ר"משתעשע ומתענג מדי שבוע עת הביא לו תלמידו הרה
וסח לו כי , "תורת משה זכרו"' א את הגליו� הק"ל שליט,י,א

א "של רבינו שליט' שיחות קודש'ת בגליו� ובפרט ה"הד
  .כ"ע, מחזקי
 ומשמחי
 אותו עד מאוד

, ש"ט של אד"א, שהיה משתת, פעמי
 רבות בשוהוידוע 
ט ביומא דהילולא של מר� "א היה זה כשהגיע לשוה"ופ

רבי ניסי
 נעמד ופתח , א כיבדו לדבר"ורבינו שליט, מ"הרמ
והרופאי
 אמרו , ע"שבזמ� כשנחלה הפע
 הראשונה ל: וסיפר

ב יש רופא מיוחד "עד שאמרו כי בארה, ל"נואש למכתו רח
א� קוד
 זה ק
 , ל"שיוכל אולי לרפאותו והוצר� לטוס לחו

וש
 בכה בכי גדול זמ� רב עד , א"מ זיע"ונסע לציו� רבינו הרמ
ו  מ בא"והנה בחלומו מר� רבינו הרמ', שנרד
 על הציו� הק אלי

והבטיחו שיבריא מחולי המחלה , ומצוה לו שיסע תיכ, ומיד
ומצוייד בברכת הצלחה , צ התעורר"וכ� הוה הגה, הנוראה

נסע וזכה להתרפא , מ"ק הרמ"שקיבל בחלו
 ממר� רביה
ונסתלק , צ נחלה שוב"א� לדאבו� הלב הגה. כ"ע. מחוליו
, כי כשהיה חולה אנוש:  ב"ומספרי
 מקורביו וב, לעולמו

וביקש שיביאו , מ"ביקש לחזות בתואר פני קדשו של מר� הרמ
ש "לפניו תמונה המפורסמת שבה אוחז מר� את סידור הרש

א� כשראה , היה מלא ביסורי
 נוראי
, וכשהביאו לו, ע"זי
ר "אדמו", "כזה רציתי: "ל"התעודד ואמר בזה, ל"התמונה הנ

טא וכ� התב, "ט מר� רבי משה מרדכי מלעלוב היה אחד"הקוה
וידוע כי התמונה היתה עמו א, , "שכ� בצרה"על רבינו שהוא 

  .ש
 נסתלק, ח"בביה
צ רבי "א התבטא על הגה"א שיבלחט"רבינו שליטמר� א' 

ל בזמ� שהיה בעת ההלויה שיצאה מבית מדרשו "ניסי
 בזה
  , צ"של הגה

או� האט געליט� , ער איז געווע� א גרויסער בעל יסורי
": ק"וזל
ער איז געווע� א , געווע� א גרויסער מזכה הרבי
ער איז , אסא�
ווע� ער האט , א"מ זיע"ר חסיד פו� די זיידע מר� הרמ'אמתע

נאר געקענט איז ער געפאר� אוי� צו די הייליגע באבא סאלי 
דאס א אבידה , ע איידלקייט'ער האט גהעאט א מורדיג, ע"זי

  ". או� חסרו� גדול פאר גאנ- כלל ישראל
הוא היה מזכה , יסי� היה בעל יסורי� גדול שסבל רבותרבי נ: תרגו�(

מתי , מ"מר! הרמ' הוא היה חסיד אמיתי של הסבא הק, הרבי� הגדול
היה בו עדינות , ע"זי' שרק יכל היה א' נוסע אל הבאבא סאלי הק

ועוד . )זאת אבידה וחסרו! גדול עבור כל כלל ישראל, וטוהר מיוחדי�
אבל על הסתלקותו של אד
  כהנה וכהנה הוסי, רבינו כשהוא

גדול זה ואמר כי העול
 שבו אנו חיי
 כבר לא יהיה אותו דבר 
בפטירתו , צ המקובל רבי ניסי
"לאחר שהשאיר חלל ריק הגה

  .מעמנו
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לידידינו הדגול , שוגר בזאת ברכות מאליפות יקרות מפזי

 ראש וראשון לכל קדושה, מרבבה מקדם ומאז

זכור הוא על לוח לבבנו את כל אשר הוא עושה ופועל ש

  נ למען בית חיינו ומרן רבינו בפרט"בלו

שועת עניים כי , בכל עת ועונה' ומד לימין מוסדותינו הקע

  חסדיו לא יספרו מרובמעשי צדקותיו ו, יעטוף

כל ישרי לב יהללוהו במחול , עמו בכל אשר יעשה' הי הי

  ש"מופלג בתורה ויר ,בתוף ובכינור

ברוך , האי גברא יקירא, האי גברא חסידא, אי גברא רבאה

 הוא ומבורך ונועם הליכותיו אין לשכוח

 ב"ארה -בארא פארק  –א "ישעיה אילאוויטש שליט' ח ר"הרה

ש "י נכדו הבחור היקר המופלג בתוילרגל שמחת נישוא

  צ"ג בשעטומ"ו עב"הי מנחם מאניש

מוכתר , ברא כרעא דאבוה, בן לבנו ידידינו הדגול והנעלה

  תהלתו בקהל חסידים, בנימוסין ולו יאה קילוסין

  ב"ארה –בארא פארק  –ו "הי ישראל חיים' ח ר"הרה

שיזכה לרוב נחת מהם ומכל , ברכותינו אליו מעומקא דליבא

שש ושמח כל , ח מתוך בריות גופא ונהורא מעליא"וצי

ויזכה להמשיך במפעליו הכבירים בעוז , הימים בעושר וכבוד

  .ר"כל הימים אכי שמחת פורים תמידיתב ,ובחסד
 

 המערכת –קהל חסידי לעלוב  –המרכים מעומקא דליבא 

        ברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנה
בהפצת תורה  מפורס�הלכבוד מעלת ידידינו 

הולל שמו הטוב מ, מחנ� דגול מרבבה', ועבודת ה
באלפי בתי  קראי�י� ננפלאה וימאמר, בפי כל

ימי� ולילות למע�  תמסרמ, ברחבי תבל שראלי
זוכה  ,החינו� הטהור �רדילדי ישראל לחנכ� על 

  ה"ה, ומזכה את הרבי�
        - - - - אאאא""""רבי שמואל שטר� שליטרבי שמואל שטר� שליטרבי שמואל שטר� שליטרבי שמואל שטר� שליטב ב ב ב הרהרהרהר

    �        " " " " פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�""""        מדור המופלאמדור המופלאמדור המופלאמדור המופלא    עור�עור�עור�עור
  'לרגל שמחת הולדת הנכדה תחי

ויזכה , ח"יוצמו מנהיהי רצו� שיזכה לנחת מ
מיט א פרייליכע שמחת , להמשי� בפעליו הכבירי�

  המערכת. א"צ בב"כה לביאת גועדי נז פורי�

        מזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאה
�קד� , בכל לשו� של חיבה, בכבוד ואהבה הנני לבר

, היא אוצרו' ראת הי, ח האי צנתר דדהבא"כ מו"מע
ק "בנש, נ"רוד$ צדקה וחסד בלו, ועליו יצי� נזרו

  בה בקירות לבביצמוד באה אשר, ת"מגאו
  א"שליט ל רבינובי�ל רבינובי�ל רבינובי�ל רבינובי�....ברו� שלמה ברו� שלמה ברו� שלמה ברו� שלמה צ רבי "הרהה "ה

  א"ר מביאלה רמ"ק אדמו"ב� כ
  גיסי היקר - לרגל שמחת נישואי בנו

  צ"בשעטומ ג"ו עב"הי יחיאל יהושעיחיאל יהושעיחיאל יהושעיחיאל יהושעהרב 
  

  

        שיע בלוישיע בלוישיע בלוישיע בלוי – חתנ� קי הלבממבר� באהבה ושמח מע
  

        ברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנה
, האי גברא יקירא, ידידינו היקר והנעלהל 

מחשובי ויקירי , משמח אלוקי� ואנשי�
  א"דבוק לרבינו שליט, ש"אנ

  הרב החסיד הדגול והמפואר 
  א"שליטמשה זאב לב משה זאב לב משה זאב לב משה זאב לב רבי 

   וידידינו היקר באנשי� הנחמד ונעי�
  ו"הי יעקב דאיהיעקב דאיהיעקב דאיהיעקב דאיה' ר

  ו "ני הההה''''אוריאוריאוריאוריהנכד  לרגל שמחת הולדת
ידידינו היקר שהיה מקושר למר� רבינו ב� ל

  ה"ה א אשר אהבו וחיבבו מאוד"זיע
  ו"הי בנימי�בנימי�בנימי�בנימי�' ר

    .ס"ר שתזכו לרוב נחת ושובע שמחות וכט"יה

 

        השירי	 אשר לשלמההשירי	 אשר לשלמההשירי	 אשר לשלמההשירי	 אשר לשלמהיר יר יר יר שששש
הוד מעלת האי  ידידינו הדגול הננו לשגר בזה לקד	

אהוב ', העוסק ויגע בתורת , וצר כלי חמדהא, גברא רבא
חרי� ובקי במכמני , וענוות ח� נסוכה על פניו, על מכיריו

  התורה ומאיר פניו לכל אד	
   -א"שליט ברו� שלמה לייב רבינובי�ברו� שלמה לייב רבינובי�ברו� שלמה לייב רבינובי�ברו� שלמה לייב רבינובי�רבי  צ"הרה

  ב"ארה -בארא פארק
  ל"זצוק א"ר מביאלה רמ"ק אדמו"ב� כ

  ש"המופלג בתוי נישואי הב�לרגל שמחת 
  צ"בשעטומ ג"עב יחיאל יהושעיחיאל יהושעיחיאל יהושעיחיאל יהושע 

וות נחת ממנו שיזכה לר, וזאת ברכותינו מעומק לבבינו
ת פורי	 שמחויזכה ל, רב תענוג ונחת, ח"ומשאר כל יוצ

אושר ועושר והרחבת הדעת , תמידית לששו� ויקר
  .ר"אכי
===  

  י ידידינו "השתתפות בהוצאות הגליו� נודב ע
  . לרגל השמחה אאאא""""שליטשליטשליטשליט    רבינובי�רבינובי�רבינובי�רבינובי�    ברו� שלמה לייבברו� שלמה לייבברו� שלמה לייבברו� שלמה לייברבי 

  גליו� זה נודב
י ידידינו הדגול והנעלה "ע

 הנדיב הנכבד

 שכטר אריה ישראל ר "הר
חיפה -ו"הי  

=== 

לכבוד חג הפורי� לזכות 
 וזיכוי הרבי� לאלפי�

===  

ב� הרב  צבי' ר נ אביו"ולע
 יעקב 

ה"ח כסלו תשס"ע כ"נלב  

יוכבד ציפה מרת  אמו  נ"ולע
 חיי� אלעזר הכה�בת הרב 

  ד"שבט תשנ' נפטרה ה
===  

זכות זיכוי הרבי� יעמוד לו 
  ולזרעו עד סו� כל הדורות

 

  נתר� לעילוי נשמת
מלכיאל חיי� ' ח ר"הרה

  ח "ב� הרה יהושע
  ל"ז ישעיהו' ר

  א"אדר תשנ' ע ט"נלב
===  

  ולעילוי נשמת
חנה האשה החשובה מרת 

  ישראל' בת ר בלימה
ה "ק שקלי
 כ"נפטרה שב

  ב"שבט תשע
  

  ,ה, ב, צ, נ, ת
   

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
  האי גברא רבה הגאו� הצדיקידידינו ל

  א"שליט שטר�שטר�שטר�שטר�    שמואל אליעזרשמואל אליעזרשמואל אליעזרשמואל אליעזררבי 
  א"שליט שלמה יצחקשלמה יצחקשלמה יצחקשלמה יצחק' ג ר"הרה ידידינו ולבנו

  צ"הב� בשעטומ -לרגל נישואי הנכד
*  

  לנישואי הב� מיכאל פרידמיכאל פרידמיכאל פרידמיכאל פריד' ח ר"ידידינו היקר הרה

 

  פניה נרגשת אל קוראינו היקרי� בכל רחבי תבל
אנא העלו על ליבכ� את ', בהתקרב עלינו ימי הפורי� הק

ל מדי "גליונינו המלא וגדוש בתורה וחסידות צרופה היו
 באלפי עותקי� נ"ב שני� במסי"שבת בשבתו קרוב לי

ומעיק על כתפי העוסקי� עול חובות הרוב�  עול ותחת
במלאכת הקודש ורק הודות לתמיכתכ� באפשרותנו 

  .בעבודת קודש זו להמשי�
ב לבכ� עזרו לנו ברוחהטו שכ� וכ נפשנו בבקשתנו "ע

כדי שחלילה לא ייבוש  תלשאת בנטל ההוצאות הגדולו
ונוכל להמשי� ביתר שאת ועוז להביא אליכ� , המעיי�
ותורתו עוד ימי� רבי�  דברי מלכינו בראשינו 'דבר ה

  0527667563לתרומות . ולהרחיב גבולי הקדושה

        תנחומי�תנחומי�תנחומי�תנחומי�וס וס וס וס ככככ
  ור תנחומיי הכני� רב וביגו� קודר הנני למסבצער 

  החשובה והמהוללה 'וכל המשפ פר� רבניתל
  הצדיק והמקובל ,המדוכא ביסורי� ראש המשפחה פטירתעל 

  ל"זצוק ניסי� פר�ניסי� פר�ניסי� פר�ניסי� פר�רבי זכיתי לחסות בצילו אשר 
  שלמה עמארשלמה עמארשלמה עמארשלמה עמארבש�  -השמי� תנוחמו ולא תוסיפו לדאבה עודמ� 

 
        תרומהתרומהתרומהתרומהתקבלה תקבלה תקבלה תקבלה ננננ

  חסידא ופרישא, צדיקאגברא האי , נשמתלעילוי 
  צלותהו� דישראלעמוד 

  א"ט זיע"ר הקוה"נאמ� למר� אדמוידיד 
        לללל""""צ מנדבורנא זצוקצ מנדבורנא זצוקצ מנדבורנא זצוקצ מנדבורנא זצוק""""ר הרהר הרהר הרהר הרה""""ק אדמוק אדמוק אדמוק אדמו""""ככככ

  אדר דהאי שתא' נסתלק מעמנו ביו� זאשר 
  יג� עלינו ועל כל ישראלזכותו 

  האשה החשובהלעילוי נשמת לעילוי נשמת לעילוי נשמת לעילוי נשמת  
  מנח� מנדלמנח� מנדלמנח� מנדלמנח� מנדל' ח ר"ה בת הרה"ע איטא יוטאאיטא יוטאאיטא יוטאאיטא יוטאמרת 

  ע"זי ק רבי לוי יצחק מברדיטשובק רבי לוי יצחק מברדיטשובק רבי לוי יצחק מברדיטשובק רבי לוי יצחק מברדיטשוב""""הרההרההרההרהנכדת 
  ז אדר"נפטרה ט

  .ה . ב . צ . נ . ת 
  ו"הי חיי� מאיר גייגרחיי� מאיר גייגרחיי� מאיר גייגרחיי� מאיר גייגר' י נכדה ידידינו החשוב ר"הונצח ע

 
        נשמתנשמתנשמתנשמתעילוי עילוי עילוי עילוי לללל

  ה"ע אסתראסתראסתראסתרבת  אילנהאילנהאילנהאילנההחשובה מרת האשה 
  שוקרו�

  א"ג אדר תשע"ינפטרה 
   .ה .ב .צ. נ. ת

  א"שליט יצחק שוקרו�יצחק שוקרו�יצחק שוקרו�יצחק שוקרו�האבר� היקר הרב י בנה ידידינו "עהונצח 

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
  'תחי מרת קייקובמרת קייקובמרת קייקובמרת קייקובלאשה החשובה 

  צ"נכד בשעטומלרגל שמחת הולדת ה
ר שתזכה לנחת ושובע שמחות מתו� בריאות השלימות הגו$ "יה

  .ר"אכי ושמחת פורי�, והנפש

        משולח� גבוהמשולח� גבוהמשולח� גבוהמשולח� גבוהמשולח� גבוהמשולח� גבוהמשולח� גבוהמשולח� גבוה
  אא""ק מלעלוב זיעק מלעלוב זיע""מרבוהמרבוה

 

        ))))טזטזטזטז, , , , אסתר ד אסתר ד אסתר ד אסתר ד ((((ל� כנוס את כל היהודי� ל� כנוס את כל היהודי� ל� כנוס את כל היהודי� ל� כנוס את כל היהודי� 
ג ג ג ג ((((" ישנו ע� אחד מפוזר ומפורד", הרשע הטיל אשמה ביהודי�המ� המ� המ� המ� 

, ששורר ביניה� עצמ� תמיד מחלוקת ופירוד לבבות וכהנה – ))))חחחח, , , , 
ל� ", ראשונה, לכ� ציותה איפוא אסתר המלכה למרדכי הצדיק

ולהכניס בתוכ� אחדות , שיתאחדו ביחד, "כנוס את כל היהודי�
        אאאא""""ק מר� רבינו דוד זיעק מר� רבינו דוד זיעק מר� רבינו דוד זיעק מר� רבינו דוד זיע""""הרההרההרההרה. ושלו�

        
דורש טוב לעמו ודובר שלו� לכל זרעו דורש טוב לעמו ודובר שלו� לכל זרעו דורש טוב לעמו ודובר שלו� לכל זרעו דורש טוב לעמו ודובר שלו� לכל זרעו ' ' ' ' מרדכי היהודי וכומרדכי היהודי וכומרדכי היהודי וכומרדכי היהודי וכוכי כי כי כי 

        ))))גגגג    ,,,,אסתר י אסתר י אסתר י אסתר י ((((
מנהיג ומשפיע השלו� ' זהו מעלת מרדכי היהודי שמקוד� היכי כי כי כי 

כי מקוד� . כ לכל זרעו כי ג� ה� מזרע ישראל"כ ג"ואח, י"לעמו בנ
קיימו וקבלו היהודי� עליה� ועל זרע� ועל כל הנלווי� ' כתי

לא כ� דר� הצדיקי� , כל איש קרוב אצל עצמו ואצל זרעו, אליה�
כ "ואח" דורש טוב לעמו"מקוד� ' שהי, האמיתיי� כמו מרדכי

        ". דובר שלו� לכל זרעו"
אוהב ישראל רבינו דוד אוהב ישראל רבינו דוד אוהב ישראל רבינו דוד אוהב ישראל רבינו דוד הזה שמענו מפה קדוש הרב הוותיק וכדר� וכדר� וכדר� וכדר� 

אי� תאמרו עלי שאני צדיק , ה שאמר בזה הלשו�"זלה מלעלובמלעלובמלעלובמלעלוב
הדור א� אני עדיי� מרגיש בעצמי אהבת בני וזרעי יותר מבשאר 

וזה מעלת , בניו ממשכי הצדיק נקרא אב לישראל וה� , בני ישראל
ש "וז, נ"באהבה רבה ובמסי, י"אב נאמ� לכל בנ' מרדכי הצדיק שהי

שכל היהודי� ה� כזרעו ' פי – א� מזרע היהודי� מרדכיא� מזרע היהודי� מרדכיא� מזרע היהודי� מרדכיא� מזרע היהודי� מרדכילו להמ� 
, כי הצער של ישראל הוא נוגע לנפשו ממש – לא תוכל לולא תוכל לולא תוכל לולא תוכל לו, ממש

' שהי, וגדול ליהודי�וגדול ליהודי�וגדול ליהודי�וגדול ליהודי�' ' ' ' כי מרדכי היהודי כוכי מרדכי היהודי כוכי מרדכי היהודי כוכי מרדכי היהודי כווזה שמסיימי� במגילה 
ודובר שלו� ודובר שלו� ודובר שלו� ודובר שלו� ' גדולה לכלל יהודי� וכו' החסד מבחי' בחיממשי� 

, המייצג את הרע, לא הרגיש כלל בנחיצות השמדת עמלק ג�
ל "ולפי זה יבואר מאמר חז, ולכ� נכשל בעני� זה, ולמחותו כליל

שעני� השתיה בפורי� הוא בכדי , "חייב איניש לבסומי בפוריא"
להגיע למדריגה שלא יהיה אצלו שו� הבדל בי� ארור המ� לברו� 

יש כל עיקר טע� שלא ירג, מרדכי דהיינו בי� מצוה לעבירה
מ מ מ מ """"ק הרמק הרמק הרמק הרמ""""מר� רביהמר� רביהמר� רביהמר� רביה. ו"ולא יהיה לו כלל שייכות להרע ח, בעבירה

        אאאא""""זיעזיעזיעזיע
        

        ))))ש�ש�ש�ש�((((' ' ' ' איניש לבסומי בפוריא וכואיניש לבסומי בפוריא וכואיניש לבסומי בפוריא וכואיניש לבסומי בפוריא וכומיחייב מיחייב מיחייב מיחייב 
א א א א """"תיקו� כתיקו� כתיקו� כתיקו� כ((((ד דאיתא בתיקוני זוהר "ע, עני� שתיית יי� בפורי�לבאר לבאר לבאר לבאר 

הוי , ומי נתלה במי, "פורי� אתקריאת על ש� יו� הכיפורי�" :):):):)זזזז""""ננננ, , , , 
נמצא דפורי� הוא יותר גדול , .).).).)תענית זתענית זתענית זתענית ז((((גדול אומר קט� נתלה ב

והנה יו� כפורי� , # הדמיו�"יו� שהוא כפורי� בכ, מיו� הכיפורי�
הרי הפחד גדול , לכ� בפורי� שגדולה במעלתה, פחד כידוע' בבחי

ל לשתות יי� להפיג "ולזה תיקנו חז, מאוד עד שאי אפשר לסבלו
". קשה יי� מפיגופחד " .).).).)בבא בתרא יבבא בתרא יבבא בתרא יבבא בתרא י((((ל "כמו שאמרו חז, הפחד
        אאאא""""מ זיעמ זיעמ זיעמ זיע""""ק מר� הרמק מר� הרמק מר� הרמק מר� הרמ""""רביהרביהרביהרביה

****        

פורי� " ))))ש�ש�ש�ש�((((ש בתיקוני זוהר "על פי מ, יאמר באופ� אחריאמר באופ� אחריאמר באופ� אחריאמר באופ� אחראו או או או 
, דהעני� הוא, וה� בחינה אחת, "אתקריאת על ש� יו� הכיפורי�

אפשר לפעול , כ על ידי בכיות ודמעות"שמה שיכולי� לפעול ביוה
בראשית בראשית בראשית בראשית ((((פ "עה בית אהר�בית אהר�בית אהר�בית אהר�ק "בספה' וכדאי, י שמחה"ביו� הפורי� ע

ה על ידי "דמה שפעלה לאה אמנו ע, "ועיני לאה רכות" ))))יזיזיזיז, , , , כט כט כט כט 
ק מר� ק מר� ק מר� ק מר� """"רביהרביהרביהרביה. ה על ידי כוח השמחה"בכיותיה פעלה רחל אמנו ע

        אאאא""""מ זיעמ זיעמ זיעמ זיע""""הרמהרמהרמהרמ

הדיבור שיצא מפיו של הצדיק הוא בכוונות ' פי – לכל זרעולכל זרעולכל זרעולכל זרעו
. כאילו ה� זרעו ממש, ויחודי� והכל לטובת כלל ישראל

        ה כי מרדכיה כי מרדכיה כי מרדכיה כי מרדכי""""ק תפארת שלמה רמזי פורי� דק תפארת שלמה רמזי פורי� דק תפארת שלמה רמזי פורי� דק תפארת שלמה רמזי פורי� ד""""ספהספהספהספה
        

        ))))חחחח, , , , אסתר ח אסתר ח אסתר ח אסתר ח ((((כתבו על היהודי� כטוב בעיניכ� כתבו על היהודי� כטוב בעיניכ� כתבו על היהודי� כטוב בעיניכ� כתבו על היהודי� כטוב בעיניכ� ואת� ואת� ואת� ואת� 
כיו� שבא למידת אמת יכול לכתוב על , ת"אותיות אמ    ואת�ואת�ואת�ואת�

        אאאא""""� זיע� זיע� זיע� זיע""""ק מר� רבינו הרשנק מר� רבינו הרשנק מר� רבינו הרשנק מר� רבינו הרשנ""""הרההרההרההרה. והב�, היהודי� כל טוב
        

        :):):):)מגילה זמגילה זמגילה זמגילה ז((((' ' ' ' איניש לבסומי בפוריא וכואיניש לבסומי בפוריא וכואיניש לבסומי בפוריא וכואיניש לבסומי בפוריא וכומיחייב מיחייב מיחייב מיחייב 
שאול באחת " :):):):)יומא כביומא כביומא כביומא כב((((' ואיתא בגמ. יומא דשאולפורי� פורי� פורי� פורי� 

, מעשה דאגג, דהיינו שנכשל בעני� עמלק, "ועלתה לו
ב� שנה " ))))יגיגיגיג, , , , שמואל א שמואל א שמואל א שמואל א ((((כ "הל ע"ולכאורה קשה דהא אמרו חז

, אמר רב הונא כב� שנה שלא טע� טע� חטא, "שאול במלכו
        .והכיצד נכשל בעני� חמור כזה

על פי מה שידוע שעמלק מייצג את הרע ואת ויבואר ויבואר ויבואר ויבואר 
דווקא משו� שלא טע� טע� של , ולכ� שאול המל�, העוונות

לכ� , ו"ולא היה לו שו� שייכות כלל ועיקר בעבירה ח, חטא

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
ראש וראשו� , הנני לבר� לידידינו היקר והנעלה

 ענוות ח� נסוכה על פניו ,לכל דבר שבקדושה
  , א"ומקושר בכל נימי נפשו לרבינו שליט סורמ

 -א"שליט שלו� מרדכי הופמ�שלו� מרדכי הופמ�שלו� מרדכי הופמ�שלו� מרדכי הופמ�ח רבי "הרה
  ירושלי�

  צ"בשעטומלרגל שמחת הולדת הנכדה 
  ס"ר שיזכה לנחת ושובע שמחות וכט"יה

  

        כעתירת המערכתכעתירת המערכתכעתירת המערכתכעתירת המערכת

 


